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Vorbemerlntng 
Xac·h dem ursprünglichen Plane war Erwin Preusehen die 

Herausgabe der gesamten excgetisehen Arbeiten des Origenes zum 
Xeuen 'l'estament zugefallen. So hat denn auch er selbst naeh Er
scheinen des Johanneskommentars noch die ersten Seh•·itte zur 
Edition der Tomoi zum :\Iatthäus getan. Aus seinem Xachlaß kamen 
an mich die ,-ollständigen Photographien der beiden führenden 
griechischen Handschriften, eine Lommatzsehausgabe mit einge
tragenen Kollationen, sowie ein Heft mit Beobachtungen zur Katenen
i.iberlieferung. Es ziemt sich, hier mit Dankbarkeit des unermi.idlid1en 
Vorgängers zu gedenken, dessen Vorarbeiten mir als erste Grundlage 
dienten, nachdem ich die Lösung der von ihm hinterlassenen Aufgabe 
übernommen hatte. Im übrigen werden die Benutzer dieses Bandes 
gebeten, da eine ausführliehe Einleitung für den abs<·hließenden 
in Anssieht genommen ist, sich mit der folgenden kurzen Einführung 
zu begnügen: sie faßt das Ergebnis der Hl3l. 32 ersehienenen Yor
studien aus den Texten und l:ntersuehungen Band 4i, 2 und 4i, 4 
ganz knapp zusammen. . 

In direkter grieehischer Überlieferung sind von den ur
:;prüngJichen 25 Tomoi des :\Iatthäuskommentars auf uns gekommen 
nur aeht Bücher aus der :\litte, nämlich die Tomoi X-:XYII. Zwei 
Yoneinander unabhängige, freilich sehr nah verwandte und ver
hältnismäßig junge Handsdu·iften ~ind die Zeugen. Xämlieh die 
gleiche :\Iiinehener Bombyeinhandsehrift, eod. gr. Hll s. XIII, ans 
der schon 1903 von Preusehen der Johanneskommentar herausgegeben 
wurde, und daneben eine ,·on Erasnms als Ladenbnrgensis. von 
Huet als Holmiensi~ benutzte Papierhandsehrift s. XIY. die aueh 
die zuletzt 1899 von Koetsehan edierte S<·ln·ift :rErJl dx,i:; enthält, 
nämlicl1 der jetzige cod. Cantabrigirnsis C'oll. S. Trinit. 194 =- B. 8. 10. 
Xeben diesen hat schon der im Jahre 1374 gesehriebene \'enetus 
:Mare. 43 im allgemeinen keine Bedeutung mehr, da er nichts anderes 
sein <liirfte n.ls eine mit eigenmä<·htigen \'erbessenmgen des .Ab-
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schreibers ausgestattete Kopie des l\Ionacensis. Der Venehts ist 
also als Zeuge nur da heranzuziehen, wo seine ehemalige l\Iünchener 
Vorlage inzwischen noch Yerlnste erlitten hat, wie durch den Ansfall 
von Blättern am Anfang. vgl. S. 1-4 und 22-25 dieser Ausgabe. 
Ganz unberücksichtigt bleiben darf das sonst noch vorhandene halbe 
Dutzend griechischer Handschriften aus dem XV.-XVII. Jahr
hundert, die alle irgendwie aus unsern heiden Hauptcodices geflossen 
und daher ohne jeden selbständigen "'ert sind. 

Allerdings einfach mit Hilfe der Photographien des :\Ionacensis 
und des Cantabrigiensis die beiden zugrunde liegende Vorlage her
zusteHen und an den dazu nötigenden Stellen zu emendieren, bliebe ein 
ganz unzureichendes Verfahren. Denn offenbar ist nun diese ganze 
direkte griechische Überlieferung in einem schwer vorstellbaren 
:Maße nieht nur verdorben, sondern ,·or allem lückenhaft 1). Das 
konnten in einzelnen Fällen schon die von meinen Vorgängern nur 
sehr selten herangezogenen grieehischen Katenen und Scholien
kommentare zu den E,·augelien lehren, deren Verfasser noch das 
vollständige Werk des Origenes >or sich gehabt und reichliche Auszüge 
aus ihm gerettet hatten. :\Iit voller Sicherheit aber ergab es sic·h 
für den, der einmal die ,·on Tomos :XII, !) ab neben den griechischen 
Handschriften herlaufende, ,·ermutlich im G. Jahrhundert ange
fertigte lateinische Übersetzung eingehend verglich. Hier 
fand sich nicht nur für die meisten Unverständlichkeiten der grie
ehischen Handschriften die einleuchtende Verbesserung. Hier er
schien auch, neben mancherlei zufälligen Auslassungen oder be
absichtigten Kürzungen, ebenso oft dem Griechen gegenüber eine 
ausfi.ihrlichere Textgestalt von offensichtlicher Ursprüngliehkeit. 
Dieser Befund erklärte sich doch nicht mit der z. B. von Harnack 
wie von Zahn empfohlenen Yennutung, der Lateiner übersetze eine 
andere, ebenfalls von Origenes selbst herrührende Ansgabe des 
'Verkes. Er mußte vielmehr zu der Überzeugung führen, daß der 
eine :\latthäuskommentar erst im Laufe der Zeiten in diese zwei 
außerordentlich verschiedenen Gestalten auseinander gegangen ist. 
Damit aber war dem Herausgeber von heute eine bisher noch nicht 
gelöl'1te Aufgabe gestellt. 

Gewiß haben die alten Ausgaben etwas geleistet. Es ist 
auch Yerständlieh, wenn die editio prineeps des lateinischen :Matthiius
kommentars. die J. l\lerlin 151:? fertig stellte, auf die griechische 

1 ) Da,; war h<'i dPm in ßand IY Yon Pr<.'usdwn ht•rau,;g<'g<'benen 
Johannc,;kommentnt• nieht in dit•,;em ::\Iaße dcutlid1 zn sdt<.'n gt•WN<t•u. 
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Überlit>ferung keinerlei Hi.ieksicht nahm. :-;c-lnn'rcr begreiflich ~chon, 
daß der erste und bis heute einzige wirldieh!:' Editor d<:>s gricc-l•ischen 
T!:'xteR, P. D. Huet, sich noch HiliS entsprechend zurückhaltend 
gcgeniiher dem J ... atciner verhalten hat. Huet, der neben sPincm 
codcx Hohiliensi~ auch noch die Varianten der ihm sonst b!:'kannt 
gcwordcnt>n griechischen Handsehriften benutztc. verstand Grie
chisch und kannte zudem seinen Origenes. So hat t>r wohl die gri<·
chische Überlieferung an manchen Stellen gliickli<·h zu wrbessern 
vermoeht.; aber des überlieferten Lateiners hat er sich dabei nur 
sehr gt>legt>ntlieh bedimt, um eine sichtliche Unmögli<·hkeit. des 
Griechen mit seiner Hilfe zurechtzustellen. Der Gedanke, ihn 
dauemd zu vergleichen, hat ihm so fern gelegen. daß er vielmehr 
seinem griechischen Text eine selbstgefertigte neue lateinische Version 
zur Seitt> stellte. In der großen l\Iaurinerausgabe des Origenes be
findet sich der l\Iatthäuskomment.ar im dritten. nach dem •rode Ch. 
de Ia Rues 17 40 ersehienenen Bande. De Ia Rues Textherstellung 
bringt keine sehr wesentlichen Forts<·hrhte über Huet hinaus, der 
auch darin zum Vorbild dienen muß. daß seine moderne lateinis<·he 
Übersetzung dem griec·hisehen Text .beigegeben bleibt. Nur darin 
wagt de la Rue eine wichtige Neuerung, daß er nämlich gleichzeitig 
auch noch die alte lateinische Übersetzung bringt - freilich unter 
dem Text, womit sie dann doch wieder gewissermaßen kalt gestellt 
ist. Während der Abdruck in :\Iignes Patrologie de I~ Rue getreuli<h 
folgt, bietet schließlieh Lommatzsch in seiner Ausgabe Yon 1834/35 
wieder nur den griechischen Text mit meist aus den Vorgängern 
übernommenen Anmerkungen, denen er immerhin noeh eine YOn 
H. Petcrmann besorgte zuYer:lässige Vergleichung des Venetus 
:\Iarc. gr. 43 beigeben kann. Aber Lommatzsch hat eben nicht 
nur die moderne Übersetztmg Huets wieder fortgPlasseu, sondern 
auch die ,-on dc la Rue hinzugefügte alte lateinische. als ob aus ihr 
nichts weiter zn gewinnen gewesen wäre. Sein stolzes "dumo re
censuit, emenda\·it, castigavit .. behauptet schon aus diesem Grunde 
''iel zu Yiel. 

Die Aufgabe des gegenwärtigen Herausgebers bestand den nach 
nicht bloß darin, für den griechischen Text, wie andere1seits und 
ganz besonders fiir den lateinisclwn 1 ) auf Grund ein Pr besseren 
Ausnutzung des Handschriftenbestandes die älteste erreic·hbare Ge
stalt herauszuarbeiten. Er hatte darüber hinaus zum ersten )Iaie 
die beiden Rezensionen wirklich ineinander zu arbeiten. Zwei \Yege 

1 ) Siehe dazu auch die VorbC'merkung zu Band XI, 1933. 
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boten si<·h hier an. Es hätte schließlich gewagt werden können. 
mit Hilfe der griechischen Überlieferung und der lateinischen Über
setzung die vor beideJi zu vermutende griechisehe Urgestalt einfa<>h 
zu rekonstruim·en. Das würde dem einst aufgestellten Grundsatz 
der Kirchem·äterkommission entsprochen haben, Übersetzungen nur 
da zu bringen, wo die griechisehen Originale fehleiL Indessen war 
ein solches Yerfahren schon bei Gelegenheit der Jeremiahomilien 
des Origenes lebhaftestem \Yiderspruch begegnet. :\lan ben_1ängelte 
damals, daß der Leser des grieehischen Textes die lateinische \Vieder
gabe des Hieronymus nicht gleichzeitig im ganzen übersehen konnte, 
sondern sich entweder mit ihren im Apparat gebotenen Lesarten 
begnügen. oder selbst den freilieh nicht schwer erreichbaren Hierony
mustext daneben legen sollte. Bei dem ßlatthäuskommentar hätten 
sich solche Einwände noch wesentlich verschärfen müssen. Denn 
hier gingen eine durch mehrere Zwischenglieder von dem Archetyp 
getrennte junge, stark verdorbene und ,·erJdirzte griechisehe Über
lieferung auf der einen Seite, auf der andern eine z. 'l'. wohl auch 
kürzende und manchmal irrende, aber im Grunde doch auf \Vört
lichkeit eingestellte reeht alte lateinische Übersetzung in erstaun
licher \Veise auseinander. Eine bloße Buehung von Varianten des 
Lateiners hätte gewaltige Ausmaße annehmen müssen, ohne doeh 
erschöpfend zu sein und ohne überhaupt eine Vorl5tellung von dem 
Sachverhalt. im ganzen zu vermitteln. Und den Leser auf eigenes 
Danebenlegen einer der älteren Ausgaben des Lateincrs zu verweisen, 
verbot sich bei der Seltenheit und ~Iinderwertigkeit dieser Drucke 
von selbst. Also mußten hier auf jeden Fall beide Textfo-rmen, 
die griechische und die lateinisehe, in ihrer Ganzheit in Parallel
kolumnen geboten werden. Bei einem solchen Verfahren mußten 
dann die erheblichen Lücken und Übersehüsse jedes der beiden 
Teile ohne weiteres in die Augen springen, und es bedurfte nur in 
weniger deutliehen Fällen noch der Setzung des besonderen Lücken
zeichens (***). Es konnte dann auch davon abgesehen werden, 
die Ergehnisse einer bi:o; ins einzelne durchgeführten Vergleidmng 
der beiden Textformen im Apparat in extenso vorzuführen, zumal 
dieser sonst ins Unförmliche hätte anschwellen müssen. Es konnten 
schließlich aueh die jeweils auf Grund der einen Pnrallelüberlieferung 
in dem Text der andern zu machenden Verbesserungen im Apparat 
kurz und einfach durch ein ,xgl. gr:· oder "vgl. lat." begründet 
werden. \Yie weit freilieh dieses Emendieren :,;elbst zu treiben war, 
konnte Zweifeln unterliegen. Grundsii.tzli<'h zurückhaltender hätte 
sein müssen, wer der Vermutung von einer doppelten Ausgabe des 
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Origcnes selbst anhing. 'Ver umgekehrt den Griechen wie den La
teiner Jetztlieh auf eine und dies<'lbe Urgestalt zurückführPn zu 
müssen glaubte, sah sich fortwährend zu starken Eingriff<'n in heid(• 
'fextformen angereizt. 

Auf diesem Standpunkt habe nicht nur ich gestanden, sondem 
ebenso DiehJ-Halle und Koetschau-,Yeimar, deren dauernder 
Beratung und wahrhaft aufopfemder :Mitarbeit ich mic·h auch hei 
diesem Band erfreuen durfte. Aufgenommen sind in Text und kri
tischen Apparat allerdings nur diejenigen Yerbesserungen, die mir, 
bei aller Anerkeimung des Eigenlebens jeder der beiden Rezensionen. 
doch unbedingt notwendig und evident oder wenigstens hochwahr
scheinlieh erschienen. 1\Ianche sehr beachtliehe, z. T. erst .während 
der Revisionen hinzugekommene Vorschläge mußten für die Xach
träge aufgespart werden. Daß auch weiterhin .,wer suchen will im 
dunklen Tann, manch 'Yaffenstü('k noc·h finden kann··, hat gleich 
die sorgfältige Superrevision V"On Eltester-Berlin bewiesen. Souter
Aberdeen hatte wiederum die große Güte, die von mir angeführten 
Parallelen aus dem )latthäuskommentar des Hieronymus nach 
seiner in Yorbereitung befindlichen neuen Ausgabe zu revidieren. 
Außer den Genannten habe ich zu danken für ihre dauernde Hilfe 
bei der Herstellung dieser Ausgabe, die für den griecbisPhen wie den 
lateinischen Text noch einmal eine editio princeps bedeutet, und fiir 
ihre Unterstützung bei der Korrektur, diec;em fortwährenden Kampf 
mit dem Irrtum in jeglicher Gestalt, meinem ständigen )litarbeiter 
Benz -)Iarburg, Rauer- Sommerfelcl, Lic. des. l\laa ß- Halle und 
cancl. theol. Heyer-Halle. Dafür, daß die Vorarbeiten in einer 
patristischen Sonderabteilung unseres theologischen Seminars ge
leistet werden konnten, gebührt der Dank deml\linisterinm für 'Yissen
schaft, Erziehung und Volksbildung. 

Halle, den 31. Juli 193·3 
Erich Klostermann 
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, Ωριγέ1'0Vς ΕΚ τών είς τό κατa Ματθαίον εvαγγέί.ιον 
έξηγητικών τόμος ι'. 

Ι 1. Τότε άφεις τούς όχλους ήJ.Οεν είς τι)ν οίκίυ.ν αvτοv. κu.l 
~ροσ1}ί.Dον (αvτιp) οί μαΟηται αvτοv λέγοντες· φράσον 1]μίι• 
την ~αραβοί.ι)ν τιίίν ζι:ω•ίωι• τού άγροϋ (13, 36 [-43]). 

'Ότε μέν μετa τιίίι· όχJ.ωι· έστιι· ό 'Ιησούς, οvκ έστιν αvτοϋ έν τfi οίκίq., 
5 έξω γάρ τής οίκlας οί δχί.οι · και τijς φιλω·Dρω~{ας αvτοϋ έργοι• έστi κα

ταλι:rείJ• την οίκ{αν και ά:rιέJ•αι Π(?Ος τοvς ,ω} δυι·αμέι·ους ήκειv :rρος αvτόι•. 
αvτάρκως δέ τοίς δχί.οις διαJ.εχΟεις l'' ~αραβοί.αίς άφίησιν αvτοvς καl 
έρχεται είς τή1-· έαυτοv οίκίαν, έJ•Οα προσέρχοι•ται αvτψ οί ,ιιαDηταi 
αvτο v, οvκ ά.:τομεlι•ω•τες μετa τιίίν aφεΟέ,·των ύ;τ' αύτοv. καi δσοι γε 

10 γι•ησιώτερον aκοvουσι τοϋ 'Ι?]σοv, πρώτον άκοί.ουΟοίJσιι• αvτιp, είτα ;τυι•
Οω•όμεJ•οι :rερi τijς μοηjς αvτοv έπιτρέ:rω·ται ίδείν αvτψ•, και έλΟόι·τε; 
'- 'I " ' - 1 

' ' ' ~ 1 ' ' 1 δ' ορωσι και »παρ αυτφ(( μει•ουσι, παvτες μεν »τηιι ?},Ltεραν εκειι•ην«, ταχα ε 

τινες αvτών καi έπi ~λείοι·. καi τa τοιαvτά γε οlμαι δεδηί.ώσΟαι έν τιp 
κατa > Ιωάι·ι·ηιι εvαγγεί.ίφ διά τοvτωι•. »τfi έπαvριον :rάί.ιι• είστήκει ό > Ιωάι•-

15 ''ης καi iκ τών μαΟητών αvτοϋ δ-ύοcι, έτι εlς ~α!?άστασιν τοv ότι τών έ:τ.ι
τραπέJ•των σύJ• τιp > Ιησοv ~ορεύεσDαι και ίδείιι αvτοϋ τι)J' οίκίαν ό διαφέρων 
καl ά.."τόστολος γίι·εται, έ:τ.ιq:έρεται τούτοις· »ή ι• 'Α1·δρέας ό άδελψο; Σίμωι•ος 
Πέτρου είς έκ τιίίν δύο τιίίv άκουσάι•των ύπο 'ΙωάιΨοv καi άκοί.ου·Οησάι•των 

' t" - ~ " β ~ ' {} ' f' , • ' , - 'l -αυτφcc. και ημεις οvι•, ειπερ οvr.ο,ιιε· α μη ως οχι.οι ακοvειν του ησου, 

20 .. > • [ '] , ' ' ' , 'ξ , , , ' " }. ους αφιεις και ερχεται εις την οικιαJ', ε αιρετον τι ~αρα τους οχ .οι•; 

άναί.αμβάι•ω•τες οlκειωΟιίίμεν τcp 'Ιησού, ίν' ώς μαΟηταi u.vτoii έί.θόιοτι 

10 Ygl. Jolι. 1, 37-39- 14 Joh. 1, 35-17 Joh. 1, 40- 20ff Ygl. Oι·ig. 
c. Cels. ΙΙΙ, 21 (Ι, 217, 22ff): :ιαραβοί.ών, ών τοίς έξω έJ.άί.ησεν ό Ίησοv;, τηρών 
αύτών τήν σαφήνειαν τοίς ύ:ιε(!βεβηκόσι τάς έξωτερικάς άκοά; καί κατ' lδίαν αίιτφ 

••έν τfι οίκlq.« :ιροσερΊομό•οις 

Inscr. Η Υ I έκ < 11 I εύαγγέί.ιον V < Η I ι' Υ ια' Η 
v < Η Υ 6 άπιέναι Kl ά:ιείναι Η V 13 αίιτώv < Υ .._ τών 
αύτοv Koe I τά < Υ Η διά] :ιερί Υ 20 άφιεί; Dielιl άφίησι 

Origenes Χ 

2 (αύτrp) 
μαθητώι•) 

καί Η 

443 
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εlς την οlκlω• προσέλfJωμεν καl προσελfJόντες Uξιώσωμεν περl φράσεως 
παραβολής, είτε τώ1• ζιζα1•lων τοv &.γροv είΟ' ήστιJ•οσούν. ίνα δέ 
&.κριβέστερον ~·οηΟfί, τlνος παραστατικόν εστι πράγματος ή τού 'Ιησού 
οlκία, συ1•αγαγέτω τις ά.ι-το τών εύαγγελίων όσα περl τijς οlκίας 'Ιησού 

5 είρηται, καl τί~·α εν αvηj λελάληται ij πέπρακται αvτiρ . επι γaρ το αύτο 
επισυναχfJέ~τα ταύτα πείσει τον προσέχοντα ταύτrι τfί a1•αγνώσει, ότι οvχ 
ά.,-τλίi (ώς οίοJ•ταί τινες) lστl μόνον τa τού εvαγγελίου γράμματα, aλλa 
τοίς μέJ• άπλοίς κατ' οlκονομίαν ώς ά..-τλa γεγένηται, τοίς δέ οξύτερον aκού-

' - β ~ , ' δ , ' , ' ' 2!1: ~ , ειν αυτων ου,.ομενοις και υ1•αμενοις εγκεκρυπται σοφα και u,ια ,,ογου 

10 fJεού πράγματα. 
2. Μετa ταύτα άποκριΟεlς εlπεν άπο τοv· ό σπείρωι• το καλον 

σπέρμα έστlν ό υlος τού άνΟρώπου *** περl ών εί και κατa το 
δυJ•ατον 1jμίν εν τοίς προ τούτων διειλήφαμεν, οvδέι• ήττον και νύν λελέξε
ται τa δυι·άμει•α εκείνοις προσαρμόσαι, εί καl καΟ' έτέραν διήγησιν έχει 

15 λόγον. καl πρόσχες γε, εl δvνασαι τό καλόν σπέρμα τοiις υlοvς τ ijς 
βασιλείας προς τοίς προαποδεδομένοις καl έτέρως λαβείν, οτι όσα εν τfί 
&.ι·fJρωπίJ•rι φύεται ψυχfί καλά, ταύτα ύπο τοϋ »εν &.ρχfί προς τον Οεον« 
λόγου -θεού <σπείρεται) γε1•νήματα τυγχάνοι•τα τijς τού {}εού βασιλείας, 

t! .,. ' \ ~' t! - .,, ' t!' - β ~, 
ως ει1•αι τους περι εκαστου υγιεις ,,ογους τους vιου;; τ-ης ασι,,ειας. 

, δ' - ., ' ' ' ~ ' - '1 - , ~ , 20 κοιμωμε1•ων ε των μ.1 κατα τ1JΙ' εντο,ι7ν του ησου πραττοντων ,,εγον-

τος · »γρηγορείτε καl προσεύχεσfJε, ίι•α μη είσέλ{}ητε είς πειρασ!μόν«, ό 444 
διάβοl.ος επιτηρώι• επισπείρει τa καλούμε~·α ζιζάνια, τu μοχfJηρa δόγματα, 
ταίς καλουμέναις vπό τινων φυσικαίς ει•νοlαι;; καl σπέρμασι καλοί; τοίς 
άπο τοϋ λόγου. κατa δέ τοϋτο ά γ ρ ο ς καl ό κόσμο ς πίiς λέγοιτο aν, καl 

25 ov μόι•ον 1] εκκλησία τού {}εοϋ · έν γaρ παντι κόσμφ ό μέν υlος το ϋ &.ν
{)ρώπου έσπειρε το καλον σπέρμα, ό δέ ΠΟi"Ι}ρος τa ζιζάνια, ίL-τερ 
είσίν ol μοχfJηροl λόγοι, ol aπο κακίας υlοι τού ποιοηρού. δεήσει δέ γενέσfJαι 
&-τι τέλει τών πραγμάτωι• (δ καλείται συντέλεια τού αlώνος) {}ερισμόν, 
ϊν' οί έπl τούτφ τεταγμέJ•οι aγγελοι τοϋ {)εού dι•α).έξωνται τa προσπεφυκότα 

30 τfj ·ψυχfί φαϋί.α δόγματα και παραδώσιν αvτa εlς άι•άλωσιν, τφ λεγομένφ 

1 Zu φράσι; vgl. Hautsch TU. 34, 2a, 3Gf - 15-3, 1'ί Vgl. C Nr. 180 
Or. Ygl. π 156, 17ff An. - 17 Joh. ι, 2.- 211\Iatth. 26, 41 

'ί ά.:τί.cί !? άπ/.ώ; Η 11 ά:τό τοiί Η αότοίς Hu σπείeοιι Η 

12 *** ΚΙ, I. et\va (jως τού » ό έχωιι ώτα dκουέτω«) 1! προσαρμώσαι Η 
15 γε < Υ l'ί f {}εόιι Hc· r. und (fίίr fJεoii) vlov Hc. r. (ίσω; i. 1n.) < Hn. 
18 (σπείρεται) Kl nncl1 C Nr. 180 Π 22 ζηζάvια Η 28 δ (Hu) cι 
Xr. 180 π δ; Η 30 πααιι.δώσιιι κι mit cι Νι·. 180 π παρ_αδώσοvσιv Η Υ I 
φλεγομb•φ Cl Nr. 180 (Π cod. 1\Ie) 



1\lattlι. 13, 36 (-43) '!Όm. Χ, 1. 2. 3 3 

καίειν πι,ρί rLJ'ατρέποντες αύτά. καί οϋτιιJ σvλί.έξουσtJ' οί τοϋ ί.r;γου 
ϋ.γγε/.οι καί ύπηρέται έκ πάσης της τοϋ Χριστοϋ βασιJ.ε{α; πάι•τα τa 
ένυπάρχοντα ταίς φυχrιίς σκάι•δαλα καί τοvς η)ν άι•ομ{ιιν πυιοuν-

λ I ο/ > 11 β 1 - > \ I -
τας ογισμους. ο1:στιι•ας ω•ιυ.ισκω•τε:; α,,ο·υσιι• εις την καμοΌJ' του 

5 πυρός τψ• καιυμέι•ψ · έι•Οα καί οί συι•αισΟηΟέι•τες έαυτιίJν διa τιj κοι

μiiσΟαι τa σπlρματα του ποι·ηροίf έν έαυτοίς είλ'7φέι•rιι κλαύσονται κrιί 
ώσπερεί έαυτοίς ·ΟvμωΟήσω•ται. τούτο γάρ ύ βρυγμός τοjν οδύιιτωv, 
δ ' ' • - ITI 1 - ' ~R 1: ' ' ' ' ' 'δ 1 ' - 1 '1 ιο και ει• τοις τα,,μοις το J·t·f'ρι•,.ι.ιν επ εμε τους ο οντας αυτωv« ,,ε;ι.εκται. 

τότε μάλιστα οί δ{καιοι λάμ'Ψουσιν ούκέτι διαφόρω;, ιf)ς καηι τά:; 
> Ι '11' I ' ., "1 > -β λ I - \ > -10 αρχας, α,.,,ι.ι παι•τες ως εις ιμ.ιος εν τη ασι ειq. του πι.ιτρος αυτωι•. 

ώς μυστιίριοι• γοϋν δηJ.iiJν ό σωτιί!J, τάχα μiν καί διά πάι•η•)ν τδjν έιι ηί 
ιτράσει ηjς παραβοJ,ijς. τάχα δf μάλιστα διά τοϋ τότε οί δ{κrιιοι J.άμ'Ψο υ· 
σιι• ώς δ ψ,ιος έι· τιί βασιλε{q. του πατρός αύτιίjι· έπιφέρει· 
δ έχων ώτα άκούειιι aκουέτω, διδάσκωι• τοvς οίομέι•ους έν τfί ιτράσει 

15 - β 1 - I > \ > {) - {) ' \ > - - δ I η7ς παρα ο,.ης σαq·εστατα αυτψ' εκτε· εισ ι.ιι, ως και ει• τοις τυχουσι υι'α-

σΟαι 1'οηΟ1jι•αι αύτήιι, δτι καί αύτά τά τijς διJ}γιίσεως τijς παραβοί.ιjς δείται 
σαφη1•εlι.ις. 

3. Άλλ' έπεί ά1·ωτέρω έrάσκομεν είς τό τότε οί δίκαιο ι ),άμψουσι1' 
ώς ό ήλιος, δτι ούχ ώς τό πρότερον διαιτόρως λάμ'Ιj'ουσιJ' οί δ{καιοι, 

20 &λλ' έσο1•ται οί πάι•τfς ώς είς iίλιος, ι'i.ι•αγκαίως έκθησόμε{}α τό φανiν 
ήμίν είς τό1• τόπον. έοικFν ό Δω·υίλ, ψι"δς τοϋ κόσμου« έπιστάμενος τοvς 
συJ•ιέντας καί τοvς πολλοvς τώι• δικαίων διαφέροντας ηj δόξn, είρηκέJ•αι τό 
))καί οί συ1ιιέ1•τες έκλά,ιι'Ιρουσιι• ώς 'l λαμπρότης τού στερειόματος, κι.ιί ά:τό 

- δ ι - "λ- I ι- r ., ' ' ' '- ' , ' r ' ' των ικαιωι• των ποι. ω ι· ως οι αστερες ει; τους αιωι•ας και ετιιι, και ο απο· 

25 στοJ.ος δi έι• τ ψ >Jaλλη δόξα ιί).ίου, καί ϋ.J.λη δόξα σελψ•ης. καί άλλη δόξα aστέ
ρων. aστt/ρ γάρ aστέρος διαrέρει έι• δύξn. οϋτω καί ·ι/ άι·άστασις τώιι 11εκρώιιιι 

' • ' • I - Δ 'λ . - • ' - I • - - 1 β I τα αυτα ι.εγει τφ αl'tη , τον 1'0V1' α..-ι:ο της προφητεια:; αυτου τουτον ,,α ωι·. 

ζητήσει οvν τις, πώς οί μiν περί διαφορiiς τού έν τοίς δικαίοι:; λέγουσι 
I 'δ' \ > I ' " "1 λ' ' 1 β' φωτος, ο ε σωτηρ τουι•ωιτιον· ως εις 1μιος αμηιουσι1•. υπω.αμ αι•ω 

30 OV1', ΙJτι παρά μέν τήν aρχt)ιι τών έJ• τοίς σωζομέJ•οι:; μακαρισμιίJιι, δτι ούδέπω 
έκαΙJάρΟησαν οί ιηί τοιούτοι, τu ηjς διαqο(!iiς γlι•εται τού τών σωζομέι·ων 

I > \ δ I ' > δ δ I 11 - > \ - β ~ I 011 
φωτος· επαν ε, ως απο ε ωκαμεν, συΛΙ.εγ?J απο της ασι,.εια; ω.η; 

Χριστού πά1ιτα τά σκά1•δαλα καί οί ποιοϋντες η)ν a1•ομίωι λο-

8 Psal. 34, 16 - 9 Vgl. l\Iattlι. 5, 1G - 10 US\V, rίς keίn Textwoι·t 

gegen Hautsch TU. 3-!, 2a, 37f- 21 \ 7gl. ::\lattlι. 5, 14 - 23 Dan. 12, 3 θ'-
2u Ι. Kor. 15, 41 f- 2Jiff Ygl. Orίg. Ιιοηι. ΙΧ, 3 ίη Ez. (ΥΙΙΙ, -!12, Sff) 

1 καlειν < cι Nr. 180 Π δ οί] ού Π 

7 θvμοfJύσοι•ται Η ι .ι τούς οlομiι•ους < V 

G f καl ώς ΠΕ(!l έαvτοvς Π 

16 πuραβολψ; + ού V 
ζητιίσαι Η 21 έπιστάμενος Ha έπισταμiι•ως πc. r. 28 ζητιίσει κι 

1* 
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4 Origenes, l\Iatthiίuserldίi.rnng l\Iattl1. 13,36 (-43) 

' β. {}- ' ' , - , ' 1 {}- ' γισμοι ι.η ωσιι• εις την καμι1Όν του πveος, και κατω•αr.ω n τα 
χείρΟJ•α, καί τούτωι• γι~·ομέι•ωt• εlς σvι•αίσΟησιν έϊ.1Jωσιν οί παραδεξάμεt•οι 
τοvς ι•ίοvς τοv πονηρού λόγους, τότε έν γεt•όμεt•οι ήλιακον φώς οί δί. 
καιοι ί.άμ·ψοvσο• έ1· τfi βασιλείg. τοϋ πατρος αύτιο1•. τίνι δέ 

5 ).άμ·φοvσιt• 1} τοίς ύποδεεστέροις, άπολαύσοvσι τοϋ φωτος αότώι• άι•άλογοι• 
τψ ι•ϋν λάμπειt• τοι• fίλιοt• τοίς l.πί γής; ov γάρ δήποv έαυτοίς λάμψοvσι. 
Ιt1JΠΟτε δέ καί το »λαμψάτω το φώς ύμώι• lμπροσ1Jε11 τώt• άν1Jρώπωνcc άπο
γράφασ1Jαι δυ1•ατdι• έστιν »ΕΠL το πλάτος τής καρδίαςcc (κατά το εl(!ημένΟ1' 
τιp Σολομώι•τι} τριχώς, ώστε κιιί Ι•ϋι• λάμ.:τειν το φώς τώι• 'Ιησού μαΟητώι• 

10 έμπροσθε1• τώι• ί.οιπιϊ>~· άιιΟριύπωι• καί μετά τήν έξοδοΙ• :rρο τής άναστάσεως 
καί μετά τψ• άι•άστασιΙ', έως άι• κατω•η]σωσιν οί πά~·τες »εlς άνδρα τέλειον« 

' , , ~ "" ό λ , • • ,:( 1 l. -και γει•ωι•ται :rαι•τες εις ηι.ιος· τ τε αμψοvσο• ως ο 'Ι.r.ιος ν τn 

βασιi.εtg. τοϋ πατρος αvτιaι·. Ι 446 
4. Πάί.ιΙ' όμοlα έστί1• 1} βασιλεία τών ούρανών -θησαvρψ 

15 κεκρvμμέ1•φ έν τ ψ άγρψ, IJν εvρrον aνiJρωπος έκρvψεν (13, 44). 
1Ί ' ' , β λ' - ... , ~ , δ' ' ' ας μ ει• προτερας παρα ο ας τοις οχ,.οις ειπε · ταvτην ε και τας 

έξής αύηjς δ-ύο, ού παραβολάς άλλ' όμοιώσεις προς τψι τών ούρω•ών βασι
λείαν ηψχaι·ούσας, ΕΟ/ΚΕΙ' έν τιΊ οlκίq. γεΙ•όμεt•ος προ; τοvς μαΟητάς είρη
κέ~·αι· περί 1'}ς ό προσέχωι· η] άι•αγ1•ώσει έξεταζέτω καi τιϊ>ι• lξιjς δύο, μήποτε 

20 'δ\ β 1 I -, !t ' ' I \ \ ' n ~ \ {}' < I 
ου ε παρα ο.r.αι εισιι• · επ εκειι•ωι• μει• γαρ ουκ ωκΙ•ησει• η γραφη κα εκαστηι• 

ι ', - β 1- ' 'δ' ι ' ' ' ' ι ' προτασσειν το ΟJ'οματηςπαρα ο.r.ης, επι ετουτωντοαvτοουπεποιηκεΙ•. και 

είκότως γε τοϋτο πεποίηκεν. εl γάρ τοίς όχλοι ς έλάλησεν >)έι• παeαβολαίς« καi 
»ταύτα πάντα έλάλησε1• έι• παeαβολαίς καί χωρίς παραβολtjς ούκ έλάλει αύτοίςcc 
ού τοίς lίχί.οις δέ l.λΟι'ίJν >)είς τψ• οlκίαν« διαλέγεται άλί.ά τοίς προσελiJοϋσιν 

25 αύτψ μαΟηταίς ΕΙ' αύηj, διjλον οτι οί:κ εlσι παριιβοί.αί τά έν τιΊ οίκίq. λελαλη
μένα· τοίς γάρ »έξωcc έ1• παραβολαίς λαλεί καί οίς »ού δέδοται γι•ώναι τά 
μυστήeια τίjς βασιλείας τών οvρα~·ώι•cc. φήσει τις ΟVΙ'. εl μή εlσιJ1 αύται 
παραβολαί, τl είσιι•; ιη]ποτε οvν τjj λέξει τής γeαφιjς άκοί.οvΟούντες φήσο
μεν, οτι όμοιότητές είσι. διαφέρει δέ όμοιότης παραβο/.1]ς. γέγραπται γάρ 

7 l\Iattl1. 5, 16 - 711 Ygl. Orig. tom. Π, 23 in Jo\1. (IY, 79, 26ff)
Sff Ygl. Oι·ig. de }Jrinc. IY, 2, 4 (Υ, 312, 7) - 8 Ygl. Ρι·οy. 3, 3 (\·ar. lect.)-
11 Epl1. 4, 13- 16 Ygl. l\Iattl1. 13, 3 - 18 Ygl. :Matth. 13, 36- lSff Ygl. 
l\Iattl1. 13, 3. 24. 31. 33 - 22ff Ygl. Orig. c. Cels. ΠΙ, 21. 46 (1, 217, 20ff. 
242, 13ff) - :.?3 Ygl. l\Iatth. 13, 3-22; 13, 34 - 24 Ygl. ~Iattl1. 13, 36-
26 Vgl. l\:Iarc. 4, 11 - l\Iattl1. 13, 11 - 2D-;J, 10 Ygl. cιuc Νι·. 15 Or. 

4 τίι•ι] l1ier IJeginnt coιl. l\1 fol. 1r, ι•IJenso Barb. gι·. 575 fol. 1r 
7 ήμών Η 14 .πάί.ο•] Yorl1er: Περί τιjς παραβοί.ijς τοiί θησαυρού τοiί 

κεκρvμμfι•οv έι• τίp dγ(!ι[> Η 2;; δηi.ών λl 



)[atth. 13, 44 ΊΌm. Χ, 3. 4. 5 

t~ι• τι'f) .1/ά!!κφ · ))τίι•ι ύμοιr!)σωμει• τιjι• βιλσιί.t-ίω• του Ot·ov, ι] iv τίι·ι ιJ.iπι)v 
β ·- ο- , ι • , δ , ~ t' , ' 

-;ιιιριι οι.ιι ιrηιει• ;ι< t·κ τουτου γαρ ':lα(!ιστιιτιιι ιu.ιι οριJ.J' ειι·αι ομοιωσεω; κ ω 

-;ιαριιβοί.ίjς. έοικει• οi'ι• ιj μiι• όμοίωσι; είl'lιι γει•ική, 1} δε -;ιαραβοί.ι) εiδικιί. 
' δ' \ ,. ~ , ' "' - β ·- .., , "δ ταχα ε και. η υμοιωσις γει•ικωτατη οι•σα της -;ιαριι οι.ης εχει εv ει ει, 

-" • β .. , ., \ ~, - - ' (" ' ., a ωσ':lf(! τφ• :ω(!ιι οι.ιιι·, ουτω και uμωηψον τφ γειΊκφ την υμοιωσιι•. OΠffJ 

καί έ-;ιί τιίJν ύ)J.ι•JΙ' σtψβ/βηκεν, ώ; τετt)(!Ιίκιισο• οί δειι•οί :ιερί η}v τιί)ν :ιοί.
λών οι·ομάτωι• fΗσιι• · οίτΙJ'Fς λlγοt•σι καi γει•ικωτάτψ εlι·αι τι/ν ύρμιjν 
πολλών εlδojv (:ιFριεκτικι]ι• ), ώσ-;ιερ καί ιΊ.q:ορ,ιι ιjς κu.ί ό(!μ ιjς, έι• ε'ίι~ει ί.έγοντε; 
• , - - . β' ο . , δ ~· - , -ομωι•υμως τφ γει•ι.κφ -;ιαρω.ιιμ αιοεσ αι :ιρος αι•τι ιαστοr.ψ τη; αφορμη; 

10 τι)ν όρμψ. 
5. 1\αί έv τούτι:J ζψητέον lδίι~ τόι• ιΊ.γρόv καί ίδί~ τuι• κεκρυμμέι•ον 

έν αύτφ fJησαι·ρόv, καί τlι·u τρό-;ιοι• εύρwι• τοvτον κεκρυμ,ιιένον τον Οησαυ
ρον ό ύ.ν{)ρω-;ιος ιΊ.:ιο τής χuρc'lς ϋ.:τεισι καl :ιωi.εί όσα έχει, 

ίνα ιΊ.γοράσrι τοι• άγροι• έκείι•οι•. ζητητέον δε καί τl1•u lστίν ϋ. :ιωί.εί. 
15 δοκεί δι} μοι κατά ταvτu ιΊ.γρος μiι• είι·αι 1} γραφ) κιιτu.ιrυτευΟείσα τοίς 

φανεροίς J τών ,jητιίJv τijς ίστορίας καί τοϋ ι·όμου κu.ί τιίJι• :ιροqητιίJν καί 447 
τών λοι-;ιών ι•οημάτωι• (:ιοί.ί.ι) γάρ ιrvτεία καί :ιοικίl.η έστί καί ι] τιίJv ρητοjν 
τής όλης γραφής), ό δε (lι•) τc'f) ιΊ.γριp κεκριψμέι•ος {)ησαι•ρος τά ιΊ.:ιο
κεκρυμμέι•u καί ύποκείμει•u τοίς φω•εροίς ι·οι}ματα τιj; σοφ{α; »lι• μ.vστηρ{φ-.< 

20 ά-;ιοκεκρυμμένης καl τι'f) Χριστιp, >>έν φ εlσιν οί Οησαυροί τιj; σοφίας καί 
γι•ιfJσεως ά.:τόκρυιrοι<<, ύ.λί.ο; δ' ίίι• λέγοι ιΊ.γρον μiι• εlι•αι τdι• ιΊ.λη{)ώ; πί.ι}ρη, 
»ον εύλόγησε κύριο;<<, τοι· »Χριστοι• τοϋ θεού<<, τοι• δ' έν αύτιp κεκρυμμέι·ον 
{)ησαυρον τά εlρημέι•α -;ιuρά τιp Παvλφ κεκρύφ{)αι έν Χριστιp, i.έγοντι -;ιερί 
Χριστοϋ το »έι• φ εlσιν οί {)ησαυροί ηjς σοιτίας καί τίjς γι·ιhσεω; ά.πόκρυφοι<<. 

25 τa ούράνια τοίι•υν :ιράγματα καί 1J βασιλεlα τών ούραι•ιjι• ιί)σ-;ιερ έv 
εlκόι•ι γέγρα-;ιται ταίς γραφαίς, αίτιι•ές εlσιν 1]· βασιλεία τιίJν ούρω•ιίJν, 

1 ::\Iarc. 4, 30- 1.;)-6. :?2 Ygl. cι 181 Or./I 157, 16ff An. cιuc Xr. 16 Or. 
Cl! Xr. 56 Or. -15ff Ygl. Oι·ig. ιle princ. η·, 3, 11 (Υ, 340, 3ff): καί έ:rιστιίσω· 
μειι εl μή τό β).ε:τ.όμει•οv τιj; ?Qαφιj; καί τό έ:rι:rόJ.ιιιοv αύτιjς καί :rρόχειροv ό :ιιi; έστιv 

»aγρό;« :τί.ιίρη; :ταvτοδα:τών τυ-;χάvωv φvτι'ϋι•, τά δέ έιια:rοκεlμει•cι καί ού :rιiσιι• όα.ιύ

μειια ••• »ol θησαυροί τιj; σοψίας καί γιιώσεω; ιl:rόκρvφοι«. - 19 Ygl. Ί. Κοι·. 2, 7 
- 20. 24 Kol. 2, 3 - 21f Ygl. Gen. 27, 27 - :?2 Ygl. Lιιc. 9, 20 - 2-Hf Ygl. 
Hier. in ::\Iatth. 97 D: tlιesaιιrus iste, »iι~ qιιο sιιnt οιι~ιles tlιesa·ιιri sapieι~tiac 

et scientiae abscoι~ditiιι, αιιt deus -ι:erbιιtι~ est •.• cιιιt saιιctcιe scrίptιιrae 

1 όμοιώσωμειι v όμοιώσομΕΙΙ :\1 Η 8 (:τεριεκτικιίν) ΚΙ nιit cιuc Xr. 15 
< l\1 Η 9 ιiντιδιαστοί.ήιι + δέ cιuc Nr. 15 12 τοϋτον κεκρυμμέι•οv τόv] τόι· 

κεκρvμμέιιοιι l\1 Η: ιiγοράσει Η :ιωί.ιj Η 18 (έv) Ηιι 20 καί 1 

+ (έιι)? ΚΙ 21 ιiπόκρvψοι + (φω•ερωθείσης) Koe, vgl. Rδιη. 16, 21J 
:?2 δε Η 24 εlσί ::\1 \ τίjς2 < Π 



6 Origenes, l\latthauserklarωιg ::\lattlι. 13, 44 

" ' ι ' r '' ' t' β ,. ' - "!J ' t' β .. ι - ' η αυτο; εστιι• ο .-ιριστο; ο ασιι.εvς τωιι αιωι•ων η ιισιΛεια των οvρα-

νώι•, ώμοιωμlι·η {)ησαvριp κεκρvμμέιιφ έν τιp aγριp. 
61"1 I δ' Ο ο I ζ I Ι •β ~ 1 -. ει•ο,ιιεΙΌς ε κατα τον τοποι• ητησειr;, ::ιοτεροι• η ασι,.εια τωι• 

ούραΝίιι• μόι•φ τrp {)ησαυρcp ώμοίωται τψ κεκρvμμέι•ιp έι• τψ άγρψ, 
5 ώς aί.ί.οιι Ι'Οείι• ηjς βασιί.είας τοι• aγρόι•, ή οί.φ τούτφ ώμοίωται (τcp aγρcp 
καί τιp) fJησαvριp κεκοvμ,ιιέι•φ έι· τιp aγριp, ιίι; τι)ν τώι• οvρανώι• 
β ~I l \\ (' I \\:ι\ \\ I :ι 
ασυ.ειαν ε ι•αι κατα τψ• ο,ιιοιωσο• και τοι• αγρον και τοι• κεκρvμμει•οι• εν 

τιp aγριp {)ησαι•ρόι·. εί.ΟοJΙ' δέ τις aι•{)ρω::ιοr; εί; τόι• άγρόι•, είτε τάς 
γρα({ar; εί'τε τόι• Χριστόι• τόι• έκ φω•ερώι• καi κρv::ιτώι• σvι•εστηκύτα, εύρίσκει 

10 τόν κεκρφμέJ'fιJ' τίjς σοqία; {)?)σαυρόι•. είτε !ι• Χριστιp είτε έν ταίς γραφαί; 
(έμ::ιεριερχόμει·ο; γaρ τόι• aγρόι• καl έρεvι·ώι• τar; γραrtάr; καΙ ζητώι• ι•ωjσαι 

' ')"' ' (' ' ' ' ., - {) , ) ' (' ' , ' τοι• Λριστοι• εvρισκει τοι• ει• αυτφ ησαυρω•, και εvρωι• κρvπτει. ουκ 

άκίι·δvι·οΗίι·αι 1·ομίζωι· τά τιίιι• γραq.ιίιι• ίι::ιόρρητα ι•οήματα 1j τούς έν Χριστ(jι 
{)ησαvρούr; »σοqίαr; καl γι•ώσεω;ιι έκqαίι•ειν τοίr; τvχοϋσι, καl κρύψα; a::ιεισι 

15 πραγματεvύμεJ'ος. :-ι:ιίι; ti.γοράσει το ι• άγρόι• iίτοι τάr;, γραφά;, ί~·α ί'διοι• 
κη'jμα αύτάr; ποιιίση. ί.αβι;JI' a::to τιίιι• τοίί OεoiJ »τά λόγια τοϋ fJεοϋ:ι, ιΊ :-ι:ριίι
τοΙ' 'Ιουδαίοι »έ::ιιστεvΟησω•ιι, καl άγοράσω•τος τού μαΟητευΟέι•το; Χριστιp 

' ' ' ., , ., ' ., , (' β • , - {) - (" ., ' ' 
τοι• αγροι• α:Ίαt!}εται α::ι εκεο•οιJ' >>η ασιι.εια του εοv« ητι; εστι κατ 

.... β • ' ' • ' ) 'δ'δ ''{} - ' ' ' αι.ι.ην παρα οι.ηι• αμ::ιει.ωι• και ι οται »ε ι•ει ::ιοιοιΨτι του; καρ::ιου; αυ-

20 τijr;ιι, τιp διu τι'jς :rίστεω; aγοράσαι•τι τόι• aγρόι• έκ τoiJ ::ιε::ιρακέι·αι 
πάι•τα τa ύπάρχοι•τα καi μ?}δiι• τώι• πρότεροι• ύ::ιαρχό~·των (κακία δi ύ::ιι'jρχεν ' -> .., ,, ' Ι · - · δ' , , , ' " , , & .. • αvτιp ετι εχειι• ::ιαρ εαvτφ. το ε αvτο εφαρμοσειr;, καν αγρο; εχων τοι• 

κεκρvμμέι•οι• {)ησαυρόι• ό Χριστός ?l · οί γaρ »aφέντες ::ι:άι•τα« καl άκοί.οv
{)ούJ•τεr; αύτιp οίοι•εl κατ' aί.ί.οι• λόγοι• ::ιεπράκασι τa ύ::ι:άρχοντα αύτών, ίι•α 

25 διa τoiJ ::ι:επρακέι·αι καΙ aπο( δε )δόσΟαι έκείι•α καl aι•τ' έκείι•ω~· καί.ι)ν ::ιροαί
ρεσιν βοηfJου,ιιέι·οvς αvτovr; είληφέναι aπό {)εοv wι•ιίσωι•ται ηjς πολλι'jς τιμ ι'}; 

καl άξίας τοϋ aγροϋ τΟΙ' έχοι•τα fJησαι•ρόι• κεκρvμμέι•οι• έι• έαvτcp άγρ&ι·. 
7 π ·~ . , > ' • β ~ , - ' - '{) , . α,,ιι• ομοια εστιΙ• η ασι,.εια τωι• οvραι•ωι• αν ρω::ιφ 

έμ::ιόρφ ζητοfJγτι καλούς μαργαρίτας (13, 45 [46]). 
30 'Ε δ ' • β • ' - ' - • ' ' ' •• - " ::ιει η η ασιι.εια τωι• οvραι·ωι• ομοια εστι, ::ιοι.ι.ωι• οντωι• 

έμπόρω~· ποί.ί.a έμ::ι:ορευο,ιιέι·ωι•, ούδει•ί μiν έκείι•ωι•, τι'[J δi ζ7]τοiJι•τι τούς 

Η Ygl. Kol. 2, 3 - 16 Ygl. Rδm. 3, 2 - 18 :\lattlι. 21, 43 -
23 Ygl. Luc. 5, 11- 26f Ygl. Orig. c. Cels. Vll, 33 (Π, 184, 10f) 

5-6 aίJ.ον-ι~; < Η ύ 1. ίli.i.o? ΚΙ .;r (τΦ άγρψ καl τφ) ΚΙ 

7 είναι ΚΙ lχειν :\1 Η ιι τόν2] τώι• Η 13 άκlι•δVΙ•οι• ΚΙ ιnit cιuc Kr. 16 
άκlι•δv)•α l\1 Η Η ι?κφαίνeιι•] μ ή έμφαίι•ωι• Π 161 πρώτοι οί Π 18 ά:rαίρe
ται Diehl άφαιι;ιeίται :\1 Η 22 αύτψ] ταϋτα cιuc Νι·. 16 2:J ά:rο(δe)δόσθαι 
Koe 26 τιj;] I. (iι•εκf'Ι•) τιj; Koe? ygJ. c. Ccls. Ylll, 53 (11, 269, 4) 
:η μέν <Η 

448 



l\Iι:ιtth. 13. 45 (46) 'JΌω. Χ, 5. Η. ϊ 7 

καί.οvς ιι ι1ργιιf}ίτας Υ.αt Fvρόηι lι•ιJ. ιlι·τάξιοι• τ6)ιι :τοl.ί.ι7!ι· :τοί.vτιμοι· 

μαργα!!ίτηι·, ον aJ•τi :τι.ίιτωι· 1jγόρασειι, εΜ.ογον ήγοi'μω τυγχιί.ι·ειν τu 
Πf'f]l τijς f{ύσFως τού' μαργαgίτου t~ξπάσαι. :"CU(!Uτ1J!]Eι ()f_ έ:τιμFί.ι7Jς, οτι ηι)κ 

εί:τει•, ϋτι :τέ:τgακε :τάι•τας ο·ϋς εlχΕι' · ού γι1g μιjιιοt•ς of;,; ζητώι· κι1λοv; 
5 μαργαρίτας έιf>ι'Ι)ται :τέ:τρωαιι, ιli.i.u καί :τιίηα όσα εlχF'I'. Ζνα 

aγοράσ!) τόι• καί.όι• ,ιιαργαρίτψ• c~κείι•οι•. εi.1ριηιειο OVI' :tαρa τοϊς :tE'.}t 
ί.ίΟωι• :τραγματει•σαμέι•οις :τΕρt ηjς Cfύσεως τοv μαργαρίτου ταύτα, οτι τu)ι• 

μαργαριτών οί μ/ιι Εtσι χερσαίοι οί δi -οαί.άττιοι. και οί ,ΙΙΕV χερσαίοι :rar_/ 
'lιιδοίς μόι·οις γίι·οι•ται :τρέ:τοι·τες σφραγίσι κι.ι.ί σφενδ6ναις και δρμοις. οί 

10 δi -οαί.άττιοι οί μεν διαιrέQΟJιτες :ταρu τοίς αύτοί; 'Ιι·δοϊς εvρίσκονται, οlτινές 
είσι καί U.ριστοι έι· τfl έρv{)ρq. -οαί.άσσn γο·ύμει·οι. δεvτερεύουσι δi ώς εν 

' ' ' - . Β ' 'Π - }. β ' I μαργαριταις οι εκ του κατα ρεττωΊω' •• κεωΌv .αμ ωΌμειΌι. τριτοι 

δi καί &.."lολει:τόμει•οι, ov μr)ι•οι• τώι• :τρώτωι• αJ.i.u καi τών δευτέρων, οί 
κατa τόι· Βόσ:τΟ(!ΟΙ' :τερi τι)ν Σκι•Οίω· εύρισκ6μποι. lτι δi ταύτα έί.έγετο 

15 ' - 'Ι δ - ' " I ' ' I I ' I :τε(!ι του ν ικοv μαργαριτοι•, οτι π• κογ7.οις γιι•εται :τροσεοικοσι την q:vσιι• 

εύμεγέ{)εσι στρόμβοι;. ούτοι δi ίστοροϋιιται οίω•εί κατά ϊί.ας τι)ν {)αJ.άττιον 
:τοιούμει•οι 'J.'ομi}ν καΟύ.:τερ άγελάρχοv τινός έξηγοvμέι·ου, :τερι6:ττοv την 
χρόαν καί τό μέγε{}ος καί διαφέροιιτος τών v:r' αύτόι•, wστε άι•αί.ογίαν αvτdι· 
lχειν τι~ καί.οvμέι·φ έσσfίι•ι ,ιιεί.ισσιί)ι•. ίστ6ρηται δi καi Πf(!t η"jς -οή(!ας 

6-10, 22 Ygl. Cluc Χι·. 17 Or.- Sff Ygl. Aelinn :rερi ~ι6ων ΧΥ, 8 (Ι, 372, 
29ff He)- 9ff Ygl. Aelian a. Ο. (Ι, 372, 2lff): li.ριστο:; δε li.ψι 6 Ίι•δι%ό; ;-ίι·εται 
κai ό τιj; -θαJ.άττη; τιj; 'ΕρυΟρϋ.;. Plinius nat. hist. ΙΧ, 35 § 106 :\Ia pι·αecipue α·ιιteιιι 
laudanttιr cίrca Αrαbίαιιι iι~ Persίco sintι 1Ιtaris rtιbri. ΙΧ, 35 § 113: et in caι~dore 
ipso rιιαgηα dijjereι~tiα: clarioι· in rtιbro nιari repcrtί8, i·ιι Ιιι(lίcο spcctιlaritιιιt 

lapidωιt sqιιαιιια adsirιιtιlant etc. - 11 ff Ygl. Aelian a. Ο. (Ι, 372, 23ff): γίνεται 
δe καi κατά τόι• Έσ:τέρι(j/1 ιbκεαι•όι•, lι•&α ιj Βρετται•ι%ιί νιjσό; lστι κτ} .. - 12ff Ygl. 
Aelian a. Ο. (Ι, 3ί2, 26ff): ?ίι•εσΟαι δέ φησιν Ίό{Jα; καί έν τrp κατά Βόσ:rορον 

πορ{)μψ, καί τού Βρεττω•ικοϋ ιίττϋ.σ&αι αύτόν, τip δε Ίι•δφ καί τψ ΈρvΙJραίφ μηδέ τιjν 

άρχήν δ.ντικρίι•εσΙJαι - Hff Ygl. Aclian a. Ο. (1, 372. 7ff): Ίίι•εσΙJαι δέ τον 

:rροειρημέν(j/1 ί.ίθσι• έκ κόγχη; στρόμβφ iμφε[!οίί; μεγάJ.φ, νήχεσ&αί τε κατιl ayέi.a; 

τοiις μαργάρου;, καί έχειν ήγεμόι•α;, ώ; iι• τοίς σμψ•εσιν αί μέJ.ιτται τούς καί.οι•μένοv; 

{JασιJ.έας, δ.κοιlω δέ εl10αι καί τοϋτοι• δια:rρε:τιj καί τήι• χρόαι• καί τό μέγε{}ο;. Alιnliclι 

aιιch Arrianιιs Ίι•δικιί VIII, llff Ro (naclι :\Iegastlιenes) - 19ff Yg1. Aelian 
a. Ο. (1, 372, 5ff): δ&εν 6ρμωμfι•οv; σiιν τοί; δικτιlοι; φασi τοίο:; :rροειρημfι•ου; 

:τεριJ.αμβάνειν δ.γκώσι μεγάJ.οι; αlγιαJ.οϋ κύκ},ον εύμεγέ{)η . . . dγιfJνισμα δέ ϋ.ρα 

ποιοϋνται σvλλαβείν αύτόν οί κοί.vμβηταi οί ύφvδροι · τούτου γd[! (ιρημiι•οv καi τι) ν 

άγέJ.ην αίροίίσι :τι'ίσαν ... dτρεμεί γdρ καί ούκέτι :rρόεισιν. Αιιcl1 Anianιιs a. Ο. 

3 δέ] τέ :\1 
14 τόν<Η 

6 καί.όν <Η 11 εlσί καί] είσiι• :\[ ιV;] :rω; ? Hu 

449 



8 Origenes, 1\[att.hauserklarung 1\Iatth. 13,45 (46) 

τώv διαrμρόι•τωι•, τουτέστι τώv έv • Ιι•δί~, τοιοvτοv· ότι περιλαιιβάι•οJ•τες 
• • , δ , , ~ • ~ - , ~ β- !1 •ι: 

οι επιχωριοι ικτvοις κυκ,.ον αιγια,,ου μεγαν κατακο,.υμ ωσιν, ι;να ε,.-

• , ' , , δ , λ β - , ' 'λ , ' α.-,;αι•των τοι• προηγουμενον επιτη ευοντες α ειι•, τουτου γαρ α οvτος φασιv 

aμοχDοι· γeι·ΙσΟαι τψ• Dι}ραν τijς vπο τούτφ aγέλης, ούδει•ος έτι dτρεμο'ύν-
5 τος τώι• aπ' αvη"jς, aλλa οίοι• δεδεμέJ•ου ίμάντι καl έπομέι•ου τψ aγελάρχl]. 

Λέγεται δέ καi ιj γέι•εσις τών έν 'lι•δί~ μαργαριτώv χρόι•οις συνίστασθαι, 
• ~ β' - ζ' ~ ' • β ~ ' " λ ο-τρο:τας ,.αμ αι•οντος του ωου π,.ειοι•ας και μετα ο,.ας, εως τε ειω ?1· 

έτι δέ καl τούτο ίστόρηται, ότι διοίγεται ό κόγχος χάσμ11 παραπλησ{ως 
ό τοv φέροι·τος τοι• μαργαρίτην ζώου κal διοιχDείς τήν έπουράνιον εlς 

10 έαυτον δέχεται δρόσοι•, ής έμ:τλησDείς καDαρϋ.ς καl aDολώτοv περιαυγής 
γίνεται καί λοχεύει μέγαι• καί εfJρυDμον τΟν λίDον. εί δέ ποτε έπηχλυμένης 

' , ά~ , ~ 'β δ , • - 'δ , , και ω·ωμ ,.ου χει.μεριοv τε μετω.α οι ροσου. ομιχι'.ω η κυει μαργαριτην 

καί κηλίσιι• έπίμωμοι·. έτι δέ καί τούτο εϋρομεν, ότι εί μεσολαβηDείη 
όδεvωι• έπί τ ψ• πλι]ρωσιι• ο-δ κύtι λίDου ύ:το &στρα:τijς, μύει καl ώσπερεl *** 

15 τψ δείματι σκορπίζει καί διαχεί τοιι γόι•οι· εlς τa λεγόμενα φυσήματα. 
" δ'!! .Q' ·~ , - β , ' , ~, 'J! εστι ε υτε κα·uαπερ ψ.ιτομηι•α γειΨαται ραχεα και αχ,.υος τι ι:χοντα, 

~ • ,. .a .. δ· • - " • ·ι δ • ' • • Ι J!~ ~-ΠΜJΙ' εt•ρυ·uμα. ετι ε και τουτο εχει ο ι· ικος μαργαριτης :ταρα τους UJΙΙWυς · 
λευκός έστι τήν χρόαν &ργύρφ διαφαι•εί προσφερfις αvγι]ν τε ύ:τοχλωρίζου
σαν ι}ρέμα διαλάμπει, ώς έπL-,;αν δέ σχι"jμα έχει στρογγύλον. έστι δέ καί 

20 τρυφερόχρως καί ά.-,;αλώτερος ιj κατa λίDον. οϋτως δέ έστιι· έπιτερ:τfις 
lδέσDαι, ώς καί :ταρa τοίς έμφαι•εστέροις (καDa ό aι•αγράψας έλεγε περl 
τώι• λίDων) aψυμνείσDαι. έτι δέ καί τοϋτο σημείοι• aρίστου έστί μαργαρlτου 
το τψ· περιψέρειαν τετορι•ευμέιοην έχειι·, καl το χρώμα λευκότατον καί 

Sff Ygl. Plinius a. Ο. ΙΧ, 35 § 107f: lιas ιιbi genitalis aιnti stitιιularit 
lιora, pandentes se quadatn oscitatione iιnple·ri rosc.ido coιwept1ι tradu.nt, 
graι•idas postea eniti, partuιnque coιιclιaruιn esse m.argaritas, pro qtιalitate 

roris accepti: si p·ιιrus iιιflιιxerit, candoreιι~ conspici; si t.'ero turbidus, et 
fettιm sordescere • . . si jtιlguret, cοιιpriιιι.i cωιclιas ac pro ieiuιιii tnodo 
ιniιιui; si ι·ero etianι. ton1ιerit, pavidas ac repente conpressas quae vocant 
plιyseιn.ata eff'ίcere ... lιos esse concharu11ι abortus. - 1Dff Vgl. τl1eopl1rast. 
de lapid. 6: τώv σποι•δαζομέvωv δε )J:fJωv έστl καί ό μαργαρlτης κα).ούμει•ος διαφανής 

μlv τfί q:{οσει κτλ.- 22ffYgl. Aι-lian a. Ο. Χ, 13 (1, 248,4ff): δοκοϋσιδέι'ίρα ... οί 
.lίγαv }.ει"Κοl καί οί μεγά).οι κάλi.ιστοι .•. q:Vσει δε έχει τijι; περιφερεlας τό λείοv καί 
εlJ:τερlγραψΟI' 

ι h• δtα Η I τοιούτων ΗΔ 4 τοϋτοv l\1 8 χάσμοι πa 9 ούρά-
J•ιοv Η 10 άfJoi.ότov Η 11 έ:rιχί.vμέ-ι•η; Η 12 μεταλάβοι ΚΙ, yg]. 

Ζ. 13 μεταi.άβη l\I Η Η *** Dielιl, der erganzt (τίί :rεlvn έλαττοϋται, εl 
δέ βροι•τήσαι,) lD διαi.άμ:reι Ηιι διαί.άμ:τειv l\IH 22 έστιv άρlστοv Η 
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l\Iattl1. 13,45 (46) Tom. Χ. ί. 8 

διαvγfστατοι•, καi η~ μεγέΟει μέγιστοι•. τιιϋτα μi:ν οvι• =-ιεgi του 'Ιι·δικοϋ. 
' δ' ' ' Β 1 { ') ' 1 ' ' ' 1 ~ "' 1 
ο ε κατα τ7Jν gεττω•ιω• rασι χgvσω=-ιος μεν εστι τηι• ε:τιχροιαν, ομιχι.ω-

δης δέ τις καi ταίς μαgμαρυγαίς U.μβλύτερος. ό δέ lν τιi'J ;-ιο'!Ομιί; τι!J κατιl. 
Βόσ=-ιορον κι·εrωδέστερος τοϋ Βρεττω•ικοϋ καί =-ιι).ιδνό; καί τέί.εον U.,ιιυδρr)ς, 

5 άπαλός τε καί μακρομεγέfJης. καί γειΨύ.ται δέ ύ έν τιp κατu Βόσ:τοροι• 
:τορΟμιp ούκ lι· ταίς πlJ•αις, iJ έστιι• ιjστράκων εlδος μιιργαριτοrόρον, ai.i.' 
έν τοίς :τροσαγορει•ο,ιιέ~·οις μι·σί. τούτοις δέ, ί.έγω δη τοίς κατa Bόσ:tOfJOV, 
1} ι•ομι) i1' τέ).μασίι• lστιι•. ίστόρηται δέ καi τέταρτον γέι•ος εlι•αι μαργα
ριτών I :τερi τ ι)ι· , Λκαρι•ω·ίω• έι· ταί; τιuν οστρέων πίι•αις. ov σ:τουδαίοι δέ 451 

ΙΟ ούτοι U.γω•, ai.i.u καi ϋ.ρρυΟμοι καί το σχήμα καi τό χριuμα τέί.εον διατε
Οοί.ωμΔ•οι κιιί t}v:riiJι•τες. καi aλλοι δέ παρa τούτου; εlσί :rεgi τι)ι• αύτήν 
'Α ι ι η <J 'β' καρι•αι·ιαιι :rω•τωι• ει•εκει• α:rο ι.ητοι. 

8. Ταύτα δέ σvι·αγαγwι• έκ τ ιjς :τερί λίfJωι· :rραγματείας, q:ημi τuν σωτ ιjρα 
έ:τιστάμει•οι• διαq:ορaι• μαργαριτι7Ίι•, ιrίι• έν τιp γένει εlσί καi καί.οi καi ϋ.}.).οι 

Ι5 φαϋλοι, εlρηκέι·αι το όμοία iστίι· 'l βασιλεία τιίίν οvραι•ώι· dι•Ορώ:τφ 
έμπόρφ ζητοvι•τι τούς καί.οvς μαργαρίτας· εl γag ,ω) κai qαvί.οι 
ήσάν τιι•ες ε,. μαργαρίταις, ούκ aι• είρητο ζητοvΗι καί.οvς μαργαρlτα;. 

Ε11 τοίς ;τω•τοδα.;τοίς δέ lπαγ'γεί.}.ομέι·οι; aλή{}ειαν λόγοις καi τοίς φέfjουσιν 
αύτοvς ζ;]τει τοvς μαργαρίτας, καi εστωσαν (ίν' οvτω; όι•ο,ιιάσω) οί ά:το 

20 ηjς ούρω•ίου δρόσου συί.ί.αμβάι·οι•τες κόγχοι καi κύοντες lξ ούρω•ού Ι.όγον 
ά.).η0είας :τροφjται οί καλοi μαργαρίται, oiJς ό κατa τι)ν ;τροκειμέι•ψ ).έξιν 
ζ1Jτεί έμπορος ϋ.ι•fJρω:τος. ό δέ aγι).άρχης τιίίν μαργαριτών, φ εύρισκομέιοφ 

καl οί λοι:τοi σvι·ευρίσκονται, ό :το).υτίμητος μαργαρίτης, ό Χριστό; τού 

Οεοϋ, ό ύ:τέρ τu τίμια γράμματα καi ι·οι]ματα τού ι·όμοv καi τιlίν :τροφη-

lff Ygl. Aelian a. Ο. ΧΥ, 8 (1, 3i2, 2-lff): ·δοκεί δέ :τω; χρι•σω:rότερο; lδείv 
εlναι, τάς τε αvγά; άμβ).vτέρας lχειι• καΙ σκοτωδεστέρας. Plinius a. Ο. IX, 35 § 116: i}ι 

Britannia parvos atque decolores nasci certuιιt est. IX, 35 § ΙΙ5: iιι ιιostro ιηω·i 
reperiri solebant crebrius circa Βοspοrιιιι~ Tlιraciωι~, r1ιji ac part•i in coιιcl&is 
quastιιyasappellaιιt - Sff Ygl. P!iniιιs a. Ο. IX, 35 § ll5: at in Acαrnania 
qtιae ι·ocat·ur pitιa gignit .•. enorιιιes et jeri colorisqtιe ntarιι~oι·ei - 18 ff Υ gl. 
Hier. in l\Iattl1. 98Α: boιιae tιzargaritae, q·ιιαs φιaerit institor, lex et proplιetae 
suιιt ... uιιωιι αιιteηι est pretiosissinιuιn ιιιargarituιιι scieιιtia salι·atorίs etc. -
19-24 Ygl. C'' Nr. Ι5 Or. (Anfg) = Cl Xr. 182 Or. (Anfg): μαργαρίται 

1jσαν ό J•όμο; καί οί :τροφιjται, καί iν αύτοίς εύρίσκεται ό μόι·ο; :τολύ

τιμος μαργαρίτη; Χριστό; - 21 Ygl. Jac. Ι, Ι8? - 23ff Ygl. Clemens Alex. 
Paed. II, 12, 4 (1, 228, Ι ff.): ό δe :τολvτίμητο; μαργαρίτη; ... τόι• διαvγιj 

καί καfJαρόι• 'Ιησοm• κτί .. - 23 Ygl. Lιιc. 9, 20 

2 τfιν<Η 
l\IH I ίι•α Η 

4 κι•εφοδέστερο; Η 1 ί εί'ρηται Η 
23 ποί.ύτιμο; cι Nr. Ι82 

lD ζιίτει Kl ζητεί 
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τώι• λόγο;. ov εύρεfJI1•το; καί τd).λα πάντα εύμαριίJ; :rαραί.αμβάι•οJ•ται. 
διαλέγεται δέ ό σωη)ρ τοί; μαΟηταί; πιΊσιν ώ; άνΟρώ:rοι; έμ:τόeοις, ού 
μόVΟ1' ζψοfσι τοvς κα).ούς μαργαρ{τας ά}.ί.ά Καt εύροίJσtΙ' αύτούς Καt 
κεκτημέι·οι;, Ε1' οί; q-ησι · ηη} βάλητε τούς μαργαρίτα; έμ:τροσθε1• τώι• 

5 χοίρωι•<•. διjλοι• δέ. δτι τοίς μαΟηταί; ταύτα ί.έί.εκται, έκ τού :rροτετάχfJαι 
- ,. , , 'δ' δ' ' , " ' 'β ' ' , ' ~t1' ' -των ι.ογωι• το >•ι ω ι• ε του; οχι.οι•ς ω•ε η ει; το ορο; · και καuισαντο; αυτου 

:τροσ?jί.Οοι· αvτrp οί ,ιιαΟηταί αύτοϋ•· · έι· γάρ τιp είρμ(p τιι1ι· ί.όγων έκείι•ωι• 
εί(!ηται · !>,lliJ δι"ίΊτε τό aγιοι· τοί; κυσί, μηδέ βάί.ητε τοi•; μαργαρlτα; έμ
προσθει· τι"ίΊι• χοίρωι•ιι. ιη}:τοτε oi5v ό μι} έχωι· μαργαρίτα; ij τόιι ποί.ύτιμον 

ιο μαργαρlτψ οVδέ μαfJητι}ς έστι τοϋ σωτιjρο; καί *** τού; μαργαρίτας 
τούς καί.ού;. ov τοv; ι·εq-ιάδει; ουδέ τού; άχλvώδει;, ό:rοίοί εlσιν οί 
τώι• έτεροδόξωι• ί.όγοι, ov :r!_Jό; άι•ατολά; γειΨώμει•οι άί.ί.ά :τρό; δυσμά; 
ή :τρό; βορριΊι•, εl χρι} καί ταύτα :τροσ:ταραί.αμβάι•εΗ• δι' 1/ι• εiΙρομει• διαφοράι• 
μαργαριτιοι• έι• διαφόροις γο•ομέι·ωv τό:τοις. τάχα δέ οί τεΟολωμένοι λόγοι 

ι5 καί αί έιι τοϊ; έργοι; τιj; σαρκό; κατειί.ιγμέι•αι αίρέσει; οί άχί.υώδει; εlσί 
καί οί έ1• τέί.ιιασι γιJ•όμεJ•οι ιια!!γαρίται ού καί.οί. i 452 

9. ΣιΨάψει; δέ np ζητοϋι•τι καλούς μαργαg{τας τό »ζητείτε, 
καi εύρι}σετε« καί τό >>:τii; ό ζητώι• εύρίσκει«. τί γάρ >>ζητεϊτειι, 1} τί >>:τii; 
ό ζητώι• εύρlσκει«; ά:τοτολ,ωjσας εί':rω· τοvς ,ιιαργαρ{τα; καi τόι• μαρ-

20 γαρlτψ•, δι· ό :τάι•τα δού; καί ζημιωΟεί; κτιΊται, δι' δι• q-ησο• ό Παϋλος· 
>>τά πάντα έζημιώΟψ, ίι•α Χριστό1• κερδιίσωιι, >>:τάι•τα« λέγωι• τού; καλούς 
μαργαρίτα;, καi >>Χριστόι• κερδιίσω«, τόι• έι•α πολύτιμοΙ' μαργα
ρίτηι•. τίμιοι• μέv ovv ί.ύχι•ο; τοίς έν σκότει, καί χρε{α λύχι•ουέως άι•ατείi.rι 
• "'). ' δ' ' • ' ' - ' Jr ' δ Ί: (' ' δ' .. "' ο η .ιος · τιμια ε και η επι του :τροσω:του 1 Lωσεως ο, α εγω οιμαι οτι 

25 καί τιον :τροq-ητώι•) καί καί.όι• ·Οέαμα, δι' 1]; είσαγόμεθα :τρό; τό δυι•ηfJijι•αι 
ίδεϊι• η)ν δόξω• Χριστοίi, fJ μαρτvρώι• ό :τατιί!? q-ησο• · "Οδτό; έστιι• ό ·υίός 
μου ό άγα:τητό;, εί; δν ηvδόκησα<<. άλί.' >>ov δεδόξασται τό δεδοξασμέ1•οι• 
έι• τούτφ τιp μέρει έι•εκε1• τιjς ύ:τερβαί.ί.ούσης δόξης«, καί χρε{α ιjμίι• ::rgότεροι• 
δ 'Ι: - ' δ , , - ' - • β • • , δ 'Ι: • 
ο.,ης τιι; ε:τι εχομει•η; καταργηση• υ:τεg >>της υ::rερ αι.ι.ουσης ο.,ηςιι, ως 

30 χρεία γι·ώσεω; ηjς έκ μέgους, 1]τις ι>καταργηΟι}σεται, δτω• έi.On τό τέλειοι•«. 
::riiσα τοίι•ttν ψυχι) έρχομέ1·η εl; 1•η:τιότητα καί όδεύοvσα >>έ::rί τι}ι• τεϊ.ειότητα« 

4. 8 :\Iattl1.ί, 6 - 6 :\Iatt11. 5, ι - 12 Ygl. Luc. 13, 29 -18 Matt11. 
7, 7f- 21ff P1Iil. 3, 8- 21f Ygl. Hier. in :i\Iatt11. 98 Β: sίιι~ίlis Pauli apo
stoli ... tιt Clιristωι~ lucri jaciat - 23 Ygl. Lιιc. 1, 79 A]JOC. 22, 5 -
24 Ygl. ΙΙ. Κοι·. 3, 7 - 26 :\Iatt11. 3, 17- 2ί. :!9 ΙΙ. Kor. 3, 10-29 Ygl. 
ΙΙ. Kor. 3, 11 - 30 Ι. Κοι·. 13, 10 - 31 Ygl. Hebr. 6, ι 

10 *** ΚΙ, I. et\\·a (ζητείJ' διδάσκοΡτο;) 13 βορύ.ι• :\1 Η 16 οί < Η 
19 άποτοJ.μίσα; Η 20 ('1:ro)δov; Diel1l 22 καί] ϊι•α v 2-1 Ι. τlμιοι•? 

ΚΙ, vgl. Ζ. 23 j .1/ωσέω;] s. zιι S. 23, 26ff 
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δείται, μ/χ(!ις E~J•στfj αvτ?ϊ JJτO :Cί.Ιί(!Qψα τοϋ χρόι·ουι•, :ια.ιδαγωγοίJ καί ο/κω·r)
,"(})1' καί l:τιτ(!ό:τωι•, ϊι•α ,ιιετU. ταvτα :rάιοτιι ό :τψ)τεψJΙ' μηδiι; ,ί)ωrrέ(!οιι• 
~ ,. ' ' ώ • • 'β ,. {) ο ' , ' ~ - ' 001)/.0V ΚV(!/0ς :ιαι•τωι• J'ιC α:το/.α rJ E'l.f'V f(!(f) ΕΊς U:CO ;τrιωιιγωγοt• Κflt 

., ' ' ' ' ' - ' ., '. - .. ' οικοι·ομωι• .και ε:τιτ(!ο:τωι• τα :τrιτρψα. τα αι·αι.ογοι• τ φ :τοι.υτιμ ιιτψ μrι(!-

5 γαρίτrι καί τιp i(!χο,ιιέ1ψ τεί.είφ, καταργοvιοτι JJτo έκ μ/ρου;;•c, οταν J>τrj 
1~:rε(!/χοι• τιjς γι·ώσεως ΧQιστοv<< χωριjσαί τι:; δυι·ηΟtϊ, προηγυμι•rισάμfl'ο; 
ταίς (ίι.' οilτως ό1•ομάσω) ύ:ιερεχομέι·αι; γι•ι6σεσο• ύ:το τιϊ:; ΧQιστοv γι·ώ
σεω;;. r1i.i.' οί :τοί.ί.οί, μ ιj ι·οιίσαιοτες τό κά).ί.ο; τιίjι• :τοί.ί.ιίjι• μα(!γrι'}ιτιίjι• 
1'ομικώι· καi η)J' έτι J>έκ μέρους« γι•ώσιι• τι}ι• :ιϋ.σαν :τροψητικιί1•, οίΌι•ται 
δ ' {) ' , ' ' ' • β ' δ' ... 10 υι•ασ αι χωρις εκnι•ιιJΙ' τραι·ουμεJ•ων και καται.α,ιι ω•ομει·ων ι οι.ων 

εύρείι• τοι• έι·rι :ιοί.vτιμΟ11 μα(!γαρίτηι• καί Οεωρijσαι J>το ύ:τε(!έχον njς 
γι•ώσεω; Χριστοϋ '/ησοϋcι, ov συγκρίσει :τάι•τα τά :rρό τιj; τηί.ικαύτη; καί 

, , ' 'β ... - '..\' ' , 'β 1 , τοσαυτης γι·ωσεω;;, ου JJσκυ αι.α« τn ιυιq. q:υσει τυγχαι·οι•τα. σκυ α,.α ανα-

φαίι•εται, a;τερ έστi τά :ταραβαί.ί.ό,ιιει•α τάχα τi} συκzί ύ:ιό τοv άμ:τε).ουrποv 
15 κό:ιQια, αί'τια ηγχάι·οι•τα τοϋ αύτι)J' καρ:τοφοριjσαι. 

ΙΟ. JJΤοίς :τϋ.σι τοίι•υν ό χρόι·ο;, καi καιρος τιp :τaι·τi :τράγματι ύ:το 
τον ούραι•όιι«, Καt έστι τι; ))Καιρος τoiJ σιΨαγαγείι• (τού; κα).οv; ,ιια(!γα-
ρ ίτας) ί.ίΟου;ιι, καi καιρο; ,ιιετU. τιjν σιΨαγωγιjι• αύτιίjι• τού εύρείι• iι•α :το· 
λύτιμοι• ,ιιαργαρίτφ•, δτε καΟιίκει ά:τεί.;Οόι•τα πω).ίjσαι :τάντα όσα 453 

20 τις έχει, ϊι•α άγοράσn τοι· μαργαρίτψ έκείι•οι•. ι'όσ:ιερ γaρ :rάι·τr.ι τον έσό
μει·ον σοrόι· έι• ί.όγοι; ά.ί.ηΟεία; δε1}σει στοιχειωΟιjι•αι :ιQ6τερον καί έ:τi 
:τi.είοΙ• διιιβιjι•αι τιj;; στοιχειώσεω; καί :rερi :ιοί.ί.οv :τοιείσΟαι τιj~· στοιχείω
σιι•, ού ,ιιι)ι· ά:ιομέι·εη• έι• τιί στοιχειιόσει ώς τιμι}σaι•τα αύτιjι• κατa τa; 
άρχάς, άi.i.a διαβάι•τα JJέ:ιi τι)1• τεί.ει6τητα« χάριι• έχειι• ηj εlσαγωγfj ι&; 

25 χρησίμφ γει·ο,ιιένrι κατά τά :τρrίτερα, οvτω;. τεί.είω; Ι·οηΟέι·τα τa ι·ομικa 
Καt τά προφητικά στοιχείωσί; έστι :ιρος τε).είω; fi'I'OOύμεJ'OI' το εύαγγέί.ιω• 
καi πάντα το ι· :τερi τιϋν Χριστοϋ 'Ιησοϋ lργωιι καi ί.όγωι· ι•οϋι·. 

ll. Πάί.ιι• όμοία έστiι• 1} βασιί.εία τιίjι• ούρaι·ιϋι• σαγιίιιrι 
βί.ηΟείσrι εl; τι)ν Οάί.ασσaι• (13.-lϊ [-50]). 

30 "Ωσ:ιερ l:ιi τι'Οιι είκό)'(ιJΙ' καi τώι• άι·δριάιοτων αί όμοιόηjτε; ούκ έξ 
δί.ωι• εlσiν όμοιότητε; έκείι•ωι• :τρο; a ταϋτrι γίι•εται, άί.ί.' 'l μiι· έι• ένi 
έπιπέδφ ξύί.φ (rrέρε εί:ιείι•) κηρογραrοι•,ιιέιιη εlκwι• njς έ:τιraι·εία; μετa τοv 
χρώματα; έχει τι)t• ό,ιιοιότητα. ούκέτι δΕ σώζει τa; είσοχa; καΙ. τa; έξοχa; 
άί.ί.' έμrτασιι• μόJ•ψ αύτιϋν, 'l δi κατά τοv;; άι·δριάιιτα; :τί.άσι; το μiι• κατa 

1 \7gl. Gal. 4, 4 - Hf \'gl. Gal. 4, 2. 1 - :tf Ygl. Ι. Κοι·. 13, 10 -
;). 11 Phil. 3, 8 - Ο Ygl. Ι. Kor. 13, 9 - 18 Ygl. Pllil. 3, S - 1·Η \·gι 

Lnc. 13, 7ff- 16 Pred. 3, 1- 17 Ygl. PrNl. 3, 5-2-! Ygl. He\)r. 6, 1 

ο• ' ' "'I Η J• • 'I . • Η -σ χρησιμφ v χριισιμω; •• :...) κατα τα κατα τα 26 τcί.είω; 
έιΨοούμΕJ•σι• Kl (nacl1 Η η) τε}.ε{ωσιι• ι•οούμη•ον )Ι Η 
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τaς εiσοχaς και τaς έξοχaς ΠFΙ(!ό.ται σώζεtV ύμοίωμα ούκέτι δε Καt τa Κατa 
τι}ν χρόaι•, έι'ιι• δε καί κι}ριι•ω• έκμαγείοJ' γέι•ηται, σώζειι• μεν πειρaται 
άμφότεeα (λέγω δΕ καi τιί κατά τψ• χρόαν και τa κατa τa; εlσοχaς και 
έξοχaς) ού μήν και τώι• f1' βάΙJει είκών έστιι•, ούτω μ οι J•όει και έπι τών κατa 
'• 'λ • ι 'β λ' - ' - r ' ' 5 το εvαγγε toJ' ομοιωσεων τφ• ασι ειαι• των οvραJΙιυν ομοιοvμενηι• τινι 

όμοιοϋσθαι ού διa πάι•τα τa προσόντα τιp εlς δ 1l όμοfωσις' aλλa διά τιι•α 
τ 'ζ • , .<l • • ι • • -.n ι • ι • • • β ωνχρn ειοπαρα,.ηψυειςΙ.ογος. καιεJταυ·υατοινvνομοια εστιν η ασι-

λεία τώ1• ούραι•ώι• σαγ1]ι•n βληΙJ.είσn εiς τι}ι• Dάλασσω!, οfιχ 
ώς οίοντα{ τιι•ες παριστάντες τιp λόγφ φύσεις είι•αι ύποκεψέι•ας διαφόρους 

10 τών ύπο τι}ι• σαγήνηιι έληλυ{}ότων ποι•ηρι;Jv και δικα{ωι•, ώστε J•ομlζειν 
είJ•αι διa το έκ πω•τός γένους συι•αγαγούσrι δικαίων πολλaς και 
διαφόρους φύσεις. όμοίω; δε και πονηρυ)ν · τfί γaρ τοιαύτη έκδοχfj ένω•
τιοϋι•ται πό.σαι ιιί τό αύτεξούσιον έμφαίι•ουσαι γραφαι και αίτιώμεt•αι με,. 
τοvς άμαρτάι•οι•τας άποδεχύμει•αι δε τοv; κατορDοϋι•τας, ούκ ιίν δικαίως 

15 μέμψεως τοίς ιt-το τώι• φαύλων γενών φύσει τοιούτωι• τvγχω•όι•των άκολοv
Dούσης 1j έπαίι•ου τοίς άπό τυ)ι• aστειοτέρωι•. lχΟύων γaρ φαύλων καl 
καλιοJ• 1l αίτ{α ού Πε(!t τιΊ.ς ψυχaς τώι• lχDύων έστίι•, aλ/.a περι έκείι•ο, 
όπερ έπιστάμει·ος ό λόγος είπει• · »έξαγαγέτω τα 1 ύδατα έρ:τετa ψυχών 454 
ζωσιοJ•ιι, οτε και »έ:ιοίησεν ό -θεός τa Κ1Jτη τά μεγάλα Καt πaσαν ψvχfιι• 

20 ζώωι• έρ:τετιοι•, ά lξ1]γαγε τa ύδατα κατά γέJ•η αύτώι•«. οfικοϋν έκεί μει• 
»:τό.σαν ψιιχ1)1• ζώωι• lρ:τετώι•ιι »έξ1]γαγε τa ϋδατα κατa γέ1'1J αύτώνιι, οfικ 
οiJσης τijς αlτίας περl αfιτψ•. έι•ταϋ·Οα δε ήμείς lσμει• οί αίτιοι τοϋ εlναι 
καλa καl άξια τι;Jν λεγομέ1•ων aγγώι• γένη ή σαπρa καl άξια τοϋ έξω 
βλη-θ1jναι' οfι γaρ φύσις έι• ήμίι• αlτ{α τijς ΠΟJ'ηρίας, aλλa προαίρεσις έκούσιος 

25 οi5σα κακοποιιιτικ1]. οϋτως δε ούδε φύσις αίτία δικαιοσύ~·ης ώς άι•ε:τίδεκτο; 
άδικ{ας, άλλa λόγος δν παρεδεξάμε-θα ό κατασκεvάζων δικαίου;· καl γaρ 

' ' - ' 'δ 1 ' " 'δ - β 'λ, ' ' ,, • ' τα μεν των ενv ρων γενη ουκ εστιν ι ειν μετα α r.ο1•τα απο φαυr.ων ως ει• 

, Aa, - ' ' ' , - ~ ' ' - β 1 ' , ' ' ' ' ιχ·υvσι γει•ωv επι τα αστεια, ,1 αι-το των ε,.τιοι•ων επι τα χειροι•α, τους 

δ , , • .Q ι δ ι 1:1 • • ' ., .<l - ..11 ' ' ' • ' ε εν αι•υeωποις ικαιοvς 11 ποι•ηρους αει εστι ·υεωρειν ,1 επι την αρετην 

30 έκ κακίας ψ0άι•οι•τας 1j aπό τijς έπ' aρετι}ν προκοπ1jς άι•αλvομέJ•ους έπt 
τ-fιν ηjς κακ{ας χύσιν. 

Διό καί έv τιp 'ΙεζεκιΙ}λ περί ιιέν τού άπό άJ'ομία; έπιστ(!έφο~'τος έπί 
τfιι• τι}ρησιν τώv ·Οείωι• έι•τολώι• τοιαϋτα γέγρα.-τται · »καl ό ίJ.ι•ομος έάι• 
άποστρέ"Ι'll έκ πασών άι•ομιών αύτοϋ ών έποίησειι καl τά έξ1jς έω; τοϋ ιιώ; 

13ff Oι·ig. de or. 29, Ι3 (ΙΙ, 387, 26ff) frgnι. in Jol1. 3; Ι9 
(IV, 518, 13) u. δ. Ygl. Harnack TU. 42, 4, 62 Α. Ι - 18 Gen. Ι, 20 -
19 Gen. Ι, 21 - 26 Ygl. :\Iarc. 4, 20 - 32ff Ez. 18, 21 - 3! Ez. 18, 23 

1 τά < Η 3 τά1 < Η 
10 καί <Η 11 σvι•αγούση 1\Ι 

4 fl Ση περί όμοιοτήτωv i. m. Η 
30-13, 2 άι•αϊ.vομέvοv;-:τpοκο:τij; <Η 



l\latt1ι. 13, 4 7 (-50) Τοιη. Χ, 11. 12 1~ 

το a;τοστρέψαι αvτοιι lκ τιjς ύδοίί τιjς ;τοι·ηρϋ.; καi ζην αvτύv«, ;τι:;ρi δε τuί' 

άι·αί.υομέι·ου ιlπο τιjς lπ' aρεηjι• προκοπfίς iπi τιjν nj; κακία; χύσιι• τοιαύτα. 
»έιι δf: τι'[J άποστρέφαι δίκαιο1• έκ njς δικαιοσύι•ης αύτοv καΙ :τuιήσαι άδικίω·· 
καΙ τd έξιjς ί/ως τοϋ »καί έι• ταίς άμαρτίως αύτοϋ αίς iίμαρτει·, έ1• αύταίς ά.:το-

5 Οω•είται«. 1] ί.εγέτωσαιι 1jμίιι οί έκ τιj; κατa η}ιι σαγψψ :ταραβολιjς (ι:ύσει:; 
εlσάγοιτες, >>ό ύ.ι•ο,ιιος« i(στεgον άποστρέqωv >>iκ πασιοι• τιο1' άι·uμιών αύτοr 
ώι• lποίησε« καί φvί.άσσωι• »πάσας τ aς έντuί.aς« τοϋ κι·ρίου καί :τοωjιι »δικαιο. 
σύι•ην κu.l έ'λεοι•cc, ποίας ψύσεως ήν ύ.ι•ομος wιι; ov γdρ δiι τιjς έ:ταιι·ετijς. ιli.i.' 
εί ύ.ρα ·ψεκτijς, καi ποίας rrιJσεω; εύλόγως aι' }.εχfJ(εί)η, δτε ιl-τοστgέrμι 

10 »ΕΚ ΠαGWI' τώι• UI'O,IIlWI' αύτοίί ώι• έ:το{ησf1'CC; εl μf:ιι γaρ τιjς q:αύί.ης δta τa 

:τgύτFgα, :τώς μετέβα}.}.FΙ' i:τt τa βε}.τ{uι•α; εl δf: τιjς ύ.στε{ας διa τa δεύτερα, 
- -, Ι Ι Ι " ,J;' ' δ~ ('f " I \ 

:τω; αστεια:; φυσεω:, τυγ;cω·ωι· αι•ο,ιιος η Ι'; το ομοιοι· ε:ταπορησεις και 

:τερi τοίί aποστρέφοι·το:; δικαlου »έκ τιjς δικαιοσύ}·ης αvτοϋc< καi :τοιοίJι•τος 
>>ύ.δικίω• κατa :τάσας τd; J.ι·ομίυ.;«. :τρlν γaρ a:τοστρέψαι aπd τijς δικαιο-

1 ' ' δ / ον ι '"' ι ., ~ ,, ' ι 5 σvι•ης ει• ικαιοις εργοι; τυγχαι•ωι· q-αυι.ης ψυσεως ουκ ,1 ι• • φαv,.η γαρ φvσι:; 
'"'δ '' '''δ' δ'δ '(. ') ουκ αv ει• ικαιοσvη] γει•οιτο, ε:τει μ η υι·αται ει· ρον :τονψ}ΟI' η κακια 

Κα(!ΠΟVς aγαfJούς :τοιείv (τοvς J.:το aρετιjς). :τάλιι• τε αV ΟVΚ aι• aστείας 
I ' , β" ι ι " ~ ' - ., - ., ι " ' ' και αμετu ,.ητου ψυσεω; ωι• α:το του κα,.ου απεστρεφεν ω•, μετα το 

ΊΙJ1Jf1ατίσαι δίκαιος, »έκ τιjς δικαιοσύι·η; αύτοϋc< έ:τί το >>:τοιίjσαι aδικίω· 
20 κατa :τάσας τaς aνομίας αύτοv, aς έποlησε«. 

12. Τούτων δf: είρημέι•ι•JΙ', 1•ομιστέοι• ώμοιώσΟαι τfιν βασιλείαν τών 
> - ' β1 {} ' , • {} '1 \ , \ 

οvρανωv σαγηνn ,.η εισυ εις τηι• α,.ασσαν και εκ :ταντο; 

γένους σvναγαγούσn είς :ταράστασιι• τοίί ποι%li.ου τ6Ίιι iv aι•fJρώποι; 
:τροαιρέσεωι•, διαq-ορaι• προς a}.}.ιί}.ας π}.είστην δσην fΊΟVσιί;ν, ώς εlι•αι το 

25 έκ :ταντος γέι•οv; συι·αγαγούσn έ:ταιι•ετοv; καi ψεκτοv; έι• ταίς :τρd; 
τά είδη τώι• aρετώι• fj τιοι• %αΚtιΟΙ' iπιρρε:τε{αις. σαγι}ι•ης δf: πλοκfι :τοικ{}.η 
• '{) • β 1 , - , - \ \ 1 ' > 
ωμοιω· η 1J ασι,,εια τωι• ουρα1'ωι• κατα τηι• :τε:τ,.εγμει•ην εκ :ται•το-

δα:τιί;Ψ καl ΠΟΙΚίί.ωι• 1'οημάτωι• :τα}.αιaι• καi ΚαlJ'1J1' γραφψ•. καl ιοσ:τερ 

3. 4 Ez. 18, 24 - 6ff. 10 Ygl. Ez. 18, 21 - 13ff Ygl. Ez. 18, 24 -
16f Vgl. l\Iattlι. 7, 18 - 19f Ez. 18, 24 - 26-15, 12 Vgl. οι Nr.l83 Or. ( ?) 

Π 159, lff. An. cιuc Nr. 18 Or. - 261f Ygl. Oι·ig. honι. ΧΥΙ, 1 in ;Jer. (IIl, 
132, 5ff.): τούς lχοι•τας ά:τό {}εοϋ χάριν J.όγοv πεπλεγμb•ην ώς δίκτυα καl συγκει

μένrpι dπό τών ίερών γραφών ώ; άμφίβληστροJ•. Υ gl. Hieι·. in l\Iatth. 98 D: 

contexuertιnt sibi ex veteri et no·vo testaιncnto sagenaω evaιιgelicoruιιt dοgιιιαtιιιn 
et miseruιιt eαιιt in nιare lιιιiιιs saectιli, qtιae usque lιodie in mediis jluctibιιs 
tenditιιr, capiens de sαlsis et αιιιαrίs gιιrgitίbιιs etc. 

3 έκ] άπό :\Ι 5 τrιν < Η 7 :τάσας < Η :J J.εχίl(εί)η ΙΩ ιnit Υ 
10 έαvτοϋ Η 11 πώς-δεύτερα < Η I μετέβαί.εν v 21 ιίηιοιώσfJαι υ < )Ι 
όμοιώσfJαι Η 26ff σa,ιήJ•ης (Hu) Ci Nr. 183 Π σαγήνη :\ΙΗ 26 κακι::ιι• :\1 
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14 Origenes, 1\lattlιiiuserklii.rung 1\Iatth. 13,47 (-50) 

τιίΗ' ύπd τJjJ• σαγ1]1'1]V :τιπτόJ•τωv lχθύων οί μέJ• κατά τάδε τά μέρη τής 
σαγι}νης εvρίσκοι•ται οί δέ καθ' έτερα, καί έκαστος vφ' a κεκράτηται μέρος, 
ούτως εϋροις ι'lι• καί έπί τώιι vπό η}ν σαγι}ι·ηι• τών γραφών έJ.ηλυfJότων 

\ \ ' C'' ή \ • \ ( ~~'- C'ZJ ... 
τιι·ας μει• κεκρατημειΌvς vπο τ ν προφητικην πι.οκην φερ ειπειν, nσαιοv 

5 κατά τόδε τό eητόι• 1j Ίερεμίου 1'} Δαι•ιή).), aλi.ovς δέ κατά νομικήν καί 
ίίλλους κατά εύαγγελικι}ν καί τινάς κατά aποστοί.ικψ•. πρώτον γάρ άλισκό-

, • \ - • , " δ - •1, {) .. 1 β, , 
μει•ο; τις υπο του ι.ογου η οκων α,.ισκεσ αι, εκ τιι•ος ,,αμ αι•εται μερους 

ηjς δί.ης σαγι}ι•ης. ούδέν δέ ίίτο:τον εί τινες τώι• άί.rJιτων ίχΟύων έμπεριέχον
ται δi.n τfj τι]ς lν ταίς γραφαίς σαγι}νης πi.oκfj καί :τω•ταχόΟεν συι•έχονται 

10 καt κρατοϋι•ται, διαδρaΙ'αt /l1J δυνάμει•οι, aί.ί.' ώσ:τερεt :τάι•τοfJεν κατα
δουί.ούμει•οι καί lκπεσείι• τijς σαγήνης ούκ lώμει·οι. βέβί.ηται δέ ή σαγψ•η 
αϋτη εlς τ1}ι• {)άλασσαι•, τόν πανταχού τijς οίκουμένης τώι• άι.fJρώπων 
κυματούμει·ον βίοι•, *** καί έν τοί; άλμυροίς πράγμασι τού βίου ι•ηχομένων. 
αϋτη δέ 1j σαγι}νη πρό τοϋ σωη"jρο; ήμώιι 'Ιησοϋ δλη μέν πεπληρωμένη 

' ή 2!., \ - - ' - ... - C' ' ' ' , 15 ουκ ι•· ι;,.ει:Ίε γα!! τη ι·ομικιι και προqητικη :rι.οκn ο ειπων · >ψ η ι·ομισητε 
δτι ήλfJοι• καταλύσαι τόν ι•όμον ή τούς :τροφ1}τας · ούκ ήi.fJoι• καταί.ϋσαι 
ai.i.ά πί.ηρώσαιιι. καί πε:rί.ι}ρωται ή η]; σαγψιης πί.οκ1} έν τοί; εύαγγελίοις 
καί τοί; Χριστού διά τών a:τοστόί.ωι• λόγοι;. διά τούτο οvν όμοlα lστίν 
1] β α σ ιί.ε ία τώ ι• ούρ r.l.J'ώ ι• σα γ fιι'11 βί. η{) ε lσn ε l ς njν {) άί.ασσαν 

20 καί lκ :ται•τός γέι•ους συι•αγαγούσ17. 
Δύναται δέ χωρίς τώι· ά:τοδεδομέι·ων το lκ παντός (γέι•ους) συνα

γαγούσn δηί.οϋι• η]ν aπο παντος γένους έfJι•ών κί.?jσιν. οί δέ διακονη
σάμει·οι τfl βί.ηfJείσn εlς τήι• {)άί.ασσαν σαγι}ι•n ό κύριός lστι της , I 'Ι - ,. \ \ • 1{)' , • \ δ , 
σαγψη; ησου; .-ι.ριστο; και οι :rροσε,. οντες αγγει.οι και ιακοι•ησα-

25 μει•οι αύτι'[J, οlτιι•ες οvκ άναβιβάζουσιν άπο τij; fJαί.άσση; τι]ι• σαγψ•ην ούδέ 
ι ' ' ' "t ' - ' 1 ι ' ""ξ - β' ι '' φερουσιι• επι τον ε.,ω αυτης αιγια,,ον, τα ε ω του ιου πραγματα, εαν 

μ1} πi.ηρωfJfj ·ιj σαγι]νη. τουτέστι »το πλήρωμα τιίjι• lΟι•ιίjι•ιι εlς αvη}ν »εlσέί.-
{) " δ\ ' ' 1{) , ' \ ' β β 'ζ ' \ - -δ \ , nιι. οται• ε εισε,. n, τοτε αυτην αι•α ι α οvσιν απο των τη ε και κατω 

πραγμάτωι•, καί φέροvσιι• έπl τον τροπικr7J; καλούμει·ον αlγιαί.όι·· έι•fJα 

30 έργον έστυ.ι i-ών aι·αβιβασάι·τωι· αύη}ν καΙ καΟίσαι παρa τι'[J αίγιαί.ιp καί 
ίδρύσαι έαυτοv; έκεί, ίι•α έκαστον μέν τώι• vπό τι]ι• σαγιjι·ην καί.ών εlς 
τό οlκείοι• τάγμα καταστι}σωσι κατa τa οι•ομαζόμε7•α lνταi50α αvτώι• άγ-

- \ δ' , ' , \ ' .. , "ξ β , 1 \ δ\ 
γεια, τα ε ει·αι·τιω; εχοι•τα και σαπρα κυ.ι.ουμει•α ε ω α,,ωσι. το ε 

έξω 1j κάμιι•ό; lστι τοϋ πυρός, ώ; ό σωτι)ρ 1/ρμι]ι•ευσεν εlπών· ούτως 

15 1\Iatth. 5, 17 - 2-Η Υ gl. :\Iattlι. 4, 11 - 27 Υ gl. Rδ1n. 11, 25 -

4 φέρε :\Ι 13 *** Koe, ct"\'f'a: (ίlι•ω καί κάτω rfΕρομέ-.•ωv) 13 ι•ηχο-
μέι•ων ΚΙ ι•ηχόμει•οι• l\I Η 21 το] τij :\Ι 21 (γέ••οt•;) ΚΙ mit cιuc Nr. 18 
24: aγγεi.οι] + καί ϋ.γιοι π cod. 1\Ie I διακομισάμει•οι :\Ι 26 τοtί] τοϋδε 
τοϋ 0 100 Nr. 18 2S έi.θη Η 20 τδv] τώv Η 
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1\Iatth. 13, 4ί (-50) Τοιη. Χ, 12. 13 15 

lσται έν τfl συντελεly το~ αl~vος· έξελεdσονται οι αγγrλοι 

Καί UψΟ(]tΟiiσιν αύτοvς τούς :tΟΙ'η(!ούς t~Κ μέσου τιjj~· δικα{υJV, 
κ α ί β αλο ~σ ι ι· ιι ύτο ύς ε ί ς τ ι) ι• κά,ιι ι ι• ο ι• το~ :τυ!!ύ ς. :τλι}ι• τηρητiοι•, 
ότι ήδη διa τιjς τ~ι· ζιζaι·ίωι• :ταραβολιj; κιιί τιjς :t(!οκειμένη; ό,ιιοιιΛσεω; 

5 διδασκύμεΟα; οτι aγγε λ ο ι μέλλοvσι :τιστεύεσΟαι τό διακρίναι καi διαχω
ρίσαι τούς q-αύλους ά.-τό τιίj~• δικαίΜ1• uι•ωτfρω μέν γά(! λέγεται οτι >ιά:τοιrτε
λεί ό υlUς το~ άι·fJρώπου τulις uγγέλους ιιvτου, κιιί συί.ί.fξοvσιν έκ τιjς βιισι-
"", ' - ' ' 'δ .. \ \ - \ ., , 'β ι.ειας αυτου πaι·τι.ι τα σκaι· aι.ιι και του; :τοιοιΨτα; τηι• ω·ο,ιιιω•, και α-

λοvσιι• αύτοvς είς τij1• κάμιι•οι• του πυρός· έκf·ί lστι.ι.ι ό κ).αυΟ,ιιι)ς κιιί ό 

10 βρvγμο; τιίjι• όδόJ•τιυι•ιι, έι•ταϋΟιι δέ, ίJτι έξελεύσονται oi aγγεί.οι καί 
' - ' ' ' ' - δ , 'β. -αφοριουσι τους :τοι·ηρου; εκ μεσου τωι• ικαιωι•, και ιιι.οι!σο• 

αύτούς εlς τι)ν κά,ιιιι•οι• τού :τυρός. 
13. Τούτοι; δέ οvκ άκοί.ουΟεί, ίJπερ ο/οι•ταl τιι•ες, ίJτι κrιί τιίjν ύ.γίων 

άγγέί.ων είσί κρείττους oi ϋ.ι•fJρω:τοι οί έι• Χριστqj σωζύμει•οι · :τ~; γάρ 
1 "δ' •• , - ., • '1 • " β1"' -β'1' u υι·ανται οι υ:το των αγιωι• αγγεr.ωι• εις αγγη a,,ι,ομεΊ·οι τοις αr.ι.ουσιι• 

> \ " β 'λ" ο ~ \ \ ~ I I '/: I -εις τα αγγη παρα α ι.εσ αι, υπο την εκειι•ων τεταγμει·οι ε.,ουσιαν; ταυτα 

δέ φαμεJ• ούκ aγι•οουντες, τιι·υjν άγγέί.ων τ~ν μι) τοιαdτηιι οίκοι•ο,ιιlαν έγκε-
, ( ••• , 'δ\ ' , ) δ , \ • χ· - {) 

χειρισμεJ•ωι• αι.ι. ο·υ ε τουτωι• :τω•τω~· ιαg:ερειι• του; ει• ριστψ σω η-

σομέJ·ου; α~ο1Jρώ:τοιt;. aι•έγι·ω,ιιειι γάρ καί τό >>εί; α έ:τιfJυμούσιν άγγελοι. 
20 παρακύψαιιι, έι·fJα ούκ ε'ίρηται. :τάι•τες ιιiΊγγεί.οιιι. ο'ίδαμεν καi το )\άγγέί.ου; 

κριJ•ούμεν«, όπου ιο) ί.έλεκται. πάντα; >>aγγέλουςιι. τούτων δέ aι•αγεγραμ-
I \ - I \ - ~ \ \ I ~β .,, \ -

με1•ων περι της σαγψιης και των υ:το τηι• σαγηι•ηι•, ο ουr.ο,ιιειΌ; :τρο τιι; 

συντελείας τού αlιij1•o; καί πρό του έξεί.Οόι·τα; τού; aγγέί.οv; aψορίσαι 
τοvς :τονηροvς έκ μέσου τ~ι· δικαlων μι) εlι·αι καl :τοι·ηροv;; 45ί 

25 vπό η)ν σαγι}νψ έκ παι•τος γέJ•ου; έοικε μι}τε τι)J' γραφι)ι· 1'ει•οηκέιιαι 
καί άδυνάτων έ:τι1Jυμείν. διο μ1) ξει·ιζώ,ιιεΟα, έάν :τρό του ag:ορισΟιjι·αι 
τοvς πονηρούς έκ μέσου τ~ν δικαίων ύ:το τιίjιι έ:τί τούτψ έξα:το

σταί.ησομέJ•ωι• aγγέλων όριijμεν ήμυjν τά άΟροίσματα πε:τί.·ηQωμέJ•α καΙ 
:τονηρ~ν. ai.i.' είΟε μι) :rλείους ούτοι τυγχάι·οιει• όντες τiiίν δικαίωι• οί 

30 β). .ο , • \ ' - , • \ δ \ '). , • • -
.η-υησομε1Όι εις την καμιι•οι• του :τυρος. ε:τει ε ε .εγομει• εν αρχn, 

" • β 1 \ \ ~ ~ , ' ' , .,.. β,... " 
οτι αι παρα or.aι και αι ομοιωσει; ουκ εις παιτα, οι; :ταρα αι.ι.οι•ται 1J 
• - 1 β, '). ... , , , - ' \ 
ομοιου1•ται, παραr.αμ ω·οι·ται α .ι. ει; τιι•α, ετι τουτο κατασκευαστεον και 

έκ τών ί.εχΟησομέJ•ωι•, ίJτι έ:τl μέν τιίjν lχΟύωι•, ώ; :τρό; τι)ν ζωι)ν αύτιίjν, 
ι:rαυί.όν τι αvτοίς συμβαίνει το ύ:το τι)ν σαγψοην εvρεΟιjι•αι (τιj; γάρ κατά 

35 ψύσιν αύτοί; ζω1jς στερίσκονται καl οϋτε εl; aγγη βαi.ί.όμει•οι οί(τε lξω 

6 l\Iattl1. 13, 4lf - 11.1 Ι. Pet. Ι, 12 - 20 Ι. Kor. 6, 3 - 30ff Ygl. 
S. 12, 4ff - 33ff Vgl. Orig. l101n. XVI, 1 in Je1·. (ΠΙ, 132, 13ff) 

2 [αύτούς]? Kl I μέσιιw :\Ι 1;) τών άγlων] ygl. Ζ. 13 άγlι•>ν Η 

1D ά] τδ :\Ι 21 δ:-ιοι•] ένf}α :\Ι 24. 2ί μέσων :\Ι 26 άδί~·ατον Η 



16 Origenes, l\Iatthiίuserklarung l\1atth. 13,47 (-50) 

f!ιπτόμεJ•οι πλείόι• τι πάσχοvσι τοϋ aποl.έσαι τljι• ι&; έι• lχfJύσι ζωι}ν), έπί 
δέ τών, δι' α i.αμβάι•εται ή παραβοί.?}, φαϋλον μέι• έστι το εlι•αι έν θαλάσσn 
καl μη ύπο τήι• σαγψοην l).iJείν έπi τψ ε ίς ϋ.γγη μετά τώ1' καλών βλη
θιjι•αι. οϋτω δέ lχθvς μέ1• φαvλοι έξω βάί.ί.ονται καΙ. ριπτοϋι•ται, οί δέ κατά 

5 η)v προκειμέιοην όμοίωσο•φαϋλοιβάί.ί.οι•ταιείς την κάμιι•οι• τοϋ πvρός, 
ίνα τά έι• τι~ • Ιεζεκιι)ί. περί τ1jς καμίι•οv εlρημέι•α καl έπί τούτους φθάσn · 
>>καΙ. έγέι•ετο λόγος κvρίοv πρός με ί.έγωι• · -υίέ άι•θρώποv, ίδοv γεγόνασί 
μ οι ό οlκος • ΙσραΥ;ί. aι•αμεμιγμέJ•οι πάντες χαί.κψ καi σιδι}ρφιι καΙ. τά έξή; 
έως τοϋ »καi έπιγ~·ώσεσθε διότι έγω κύριος έξέχεα τον θvμόι• μου έφ' 

10 ύμύ.ς«. 
14. Σvι•ήκατε ταϋτα πάι·τα; ί.έγοvσι ναί (13, 51 [52]). 
• Ο γιι·ώσκωι• τά έι• ταίς καρδίαις τών άνΟρώπωι• Χριστος • !?]σοϋς 

(ώς καi περl τούτου έδίδαξεν έι• τίfJ. εύαγγελίφ ό Ίωάι"Ι•ης) ούκ άγι•οώι• 
έρωτ{j., άί.ί.' ίiπαξ άναί.αβr1ι• ίί.ι1Jρω:ιον χρijται καί τοίς αύτοϋ :ιύ.σιν, ιον 

15 ε~· καΙ. το έρωτύ.·ι·. καl ov θαυμαστοι· εί ό σωτr)ρ τοϋτο :ιοιεί, δ:τοv γε καl 
ό τών δλωι· {)εο; τροποφορώι• τοvς άνθρώποvς »ώ; εί τις τρο:ιοφορ?]σαι 
ίί.νΟρω:ιος τοι· vίοι· αύτοϋ« πι·ι1Jάι•εται, ώς έι• τψ »Άδάμ, :ιοϋ εlιι; καί »ποϋ 
lστιι• "Αβεί. ό άδεί.φός σοv«; βιασάμει·ος δέ τις ένταϋfJα φήσει ούκ έρωτη
ματικώς εlρijσΟαι άίJ.ά άποφαντικώς το συν?] κ α τ ε' έρεί δ' δτι καl οί 

20 μαθηταl μαρτυροϋι·τες άύτοϋ τfΊ aποφάσει ί.έγουσιι• αvτιp το ναί. 
:ιί.ηιι είτε έρωτ{j. είτε ά:ιοφαίι•εται, άι•αγκα{ως λέγεται ov το ταϋτα μόι·ον 
(δεικτικοι• δι•) ούδέ το πάι•τα μόι•οι•, άλλά το ταϋτα πάι•τα. έοικε δέ 
ι•ϋν τοvς μαiJητάς παριστάι•αι προ τijς τών οvραι•ών βασιλείας γραμματείς 
γεγο1-•έι•αι • aλί.ά τούτφ έι•ω·τιώσεται το έι· ταίς Πράξεσι τώι• ά..-,;οστόλων 

25 τοϋτοι• εlρημέJ•οι• τοι• τρόποι• · »θεωροϋνlτες δέ τι)ν τοϋ Πέτρου παρρησίαν 458 
, ., τ , , ,. β ι .., , .. _Q ~ ι ι " ' 'δ -

και .ιωαι•ιΌv και καται.α ΟJ•τες οτι αv·υρωποι αγραμματοι εισι και ι ιωται 

'{) , ζ ' ' , ' ' θ ' - "!: - ~ > ζ , ε αvμα οι•, επεγιι•ωσκοι• τε αvτους οτι συι· τφ ησου 'Ισαν«. επι ητησει 

τις οvν προς ταϋτα · εί μέν γραμματείς ήσαι•, :τώς >>άγράμματοι« έν ταί; 
Πράξεσι ί.έγοι•ται »καί ίδιώται«; εί δ' ήσαν »άγρά,ιιματοι καί ίδιώται«, 

30 πώς σαφέστατα γραμματείς ύπο τοϋ σωτijρος οι•ομάζοι•ται; ί.εχDείη δ' άι· 
είς τά έζητημέι•α δτι ήτοι ού πάι•τες άi.i.a Πέτρος καl 'ΙωάιΨης »aγράμματοι 

6 Ez. 22, 17f - 7 Ez. 22, 22 - 1311 Ygl. Jol1. 2, 24f- Η:-20 Vgl. 
Π 160, lff - Hll Ygl. Orig. tom. Χ, 6 in Jol1. (Ητ, 176, 24f) - 16 Deut. 
1, 31 - 17 Gen. 3, 9 - Gen. 4, 9 - 22-18, 7 Ygl. cι ~r. 184 Or. 
~ Cb Kr. 27 Or. - 2~ Act. 4, 13 - 2811. 31 Ygl. Act. 4, 13 

2 ll] οiί;? :Μ .J: μέιι] < l\1 6 τούτοι; )1 8 οίκο;+ τοiί l\1 
Η dί.).ά l\I 15 γε] δέ :\1 16 όλων] dγγέ).ωιι 1\Ι 18 τι; < Η 18 I ούκ 
-d:τοφαιιτικώ; z. Τ. zerstδrt in Μ 
27 i:rι~ητι]σει ΚΙ έ:rι~ητιίσαι :\1 Η 

21 dποφb•εται Η 2;) παροι•σίαιι l\1 
281 έι• ταίς Π(!άξεσι < )1 
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\ 'δ - ' - ll 'ξ " • ' δ' ~ • {) ' ' ' " και ι ιωτuιιι EJ' ταις ρα εσι1• ειρηνται, πι.ειοι•ες •1σω· οι μα ηται, εφ οι; 

σt'Ι'tείσι πάντα λέλεκται το πiiς γραμματεύς καl τa έξijς· 1j γ{!αι.ιιια
τεύς :τ:ό.ς ό ,ιιεμαΟητευμέΙ·ος τfj κατa το γ{!άμμα τοίJ Ι•όμου διδασκu.ίΑl 
' 'ζ ~ \ \ , , \ ' 'δ ' ( ' ' δ \ • ' f)1'ομα εται, ως και τους αγραμματου:; μεν και ι ιωτας u.γομενους ε υπu 

5 τψ τού 1·όμόυ γ{!άμ,ιιατι) γραμματείς ί.έγεσΟαι κατά τι σημαι1•όμε1·οι•. καί 
ίδιωτώJ• γε μάί.ιστά έστι, /11) είδότωι• τροπολογεί1' μηδέ συνιέντωι· τa η"jς 
άναγωγijς τώ1• γραqώι•, uλi.a τψ γράμμu.τι ψιλψ :τ:ιστευόντων καl τούτο 
l!Κδικούι•τιω•, το χρηματίζειι• αύτοvς γραμμu.τFίς. 

Οϋτω;; δέ τι; δι1}γ1}σεται καί τό »ούαl ύμίν, γραμματείς καl Φαρισαίοι 
10 ύποκριταίιι, ι&; :τ:ω•τl είρη,ιιέ1'01' τcp πλή1• τού γράμματος μηδέι• έπισταμέιψ. 

fν{)α ζηη}σεις, εl wσ:τ:ερ 1'ομικο;; γραμματεύς ούτως εσται καl εύαγγεί.ικό;;, 
Καt Wσ:τ:ερ τοι• 1•όμοι• UΙ'αγιι•ώσκων καt άκούωι• καl λέγωι• »iί.τινά έστιι• 
άλληγορού,ιιει•αιι, ούτω ΚU.t το εύαγγέλιοιι, ώς εlδέ1•αι (τηρουμέι•ης τfις κατa 

\ Ι (' Ι ) \ ., \ \ \ .,, " Ι tt 
τα γε1Όμε1•α ιστο(μας τηι• ε:ιι 'fα ΠJΈυματικα α.-τταιστον ω•αγωγην, ιι•α 

ή .:ι; .ο. ' \ ' 'λ}.' ' ' ., -ιrι μ lf μα·vηματα »:τ:ιοευματικα :τ:οι•η(!ιαςιι, α . ε1•αντιως εχοντα :τ:ι•ευματικοις 

:τ:οι•ηρία;; πι•ευ,ιιατικa άγαΟότητος. μαDητεύεται δέ τfj βασιλείg. τών 
ούραJ·ώ1• γραμματεύς κατa μέν το άπλούστεροι•, δτε ά.-το ΊουδαϊσμοίJ 
άναλαμβάι•ει τις τrJΙ' 'Ιησοϋ Χριστού έκκλησιαστικι)ν διδασκαλίαν · κατa 
δέ τό βαΟύτεροι•, δτε τa; διa τού γράμματος τών γραφών εlσαγωγaς παρα-

20 λαβώι• τις άι•αβαίι•ει έ:τ:l τa :τ:ι•ευματικά, ό1·ομαζόμενα βασιλείαν ούρανών. 
I Ο'.. ' δ ' ' ' ,, ββ , {)' και κα εκαστον γε ιω•οημα ε:τ:ιτυγχω•ομενον και ε:τ:αι•α ε ηκοτως ι•οη εν 

\ δ {)' \ ' δ {)' " - β }. ' ' - • \ και :τ:αρα ειχ εν και α:τ:ο ειχ ΕΙ' εστι ΙΌησαι ασι .ειu.ν ουρωΌυ, ω; τοι• 

:τ:ερισσεύοντα τΠ άψευδεί γι•ώσει έι• τfj βασιλείg. γίι•εσΟαι τού :ιλήΙJου;; τώι• 
()Vτως ά.οοδεδομέ1'(ι))1 ούραΙ•ώJ', Ούτω δέ ΚUt τρΟΠΟλογι}σεις τ0 »μετα-

25 1'Οείτε' 1jγγικε γaρ 1J βασιλεία τώιι ΟVρωιώνιι, ίν' οί γραμματείς, τουτέστιν 
οί τιp γράμματι ψιλιp :ιροσω•α:τ:αυόμεΙ'Οι, μετd.νοούντες I ά.-το τijς τοιαύτης 439 

έκδοχijς μαDητεύω1•ται η"j διa Ίησοϋ Χριστού τοϋ έμψύχου λόγου πι•ευ
ματικfi διδασκαί.ίg., καί.ουμέηι βασι).είrι- ούρανών. διa τούτο καl δσοι• 
μέν 'Ιησούς Χριστός, ό »έι· άρχfl :ι ρο; το1' Dεονιι Dεος λόγος οvκ έ:τ:ιδημεί 

30 ηιυχfi, οvκ έστιν έ1• έκείηι 1] βασιλεία τών ούρω•ώι• · δταν δέ έγγύς τι; 
γέ1•ψαι τού χωριjσαι τον J.όγοι•, τούτφ έγγίζει 1J βασιλεία τώιι οvραι•ώι•, 

Ε> δ \ ' I ' .- I ( ' \ \ " I ) β " Ι ' -ι ε ταυτον εστιν υ:τ:οστασει ει και μη επι1•οιg. ασιι.εια ουραι•ωι• 

καl βασιλεία Dεού, δι"jί.ον δτι :ιρος οϋς λέγεται· »ή βασιλεία τού fJεού έι·-
,.-' \ ' 1! }.' \\'β }. ' - ' -τος υμων εστιιι, προς τουτους ω• .εγοιτο και το »η ασι ~ια« των ουρω•ωι• 

4f Vgl. Gal. 5, 18; Rδm. 2, 27 - 511 Vgl. Orig. c. Cels. VII, 18 (Π, 
170, lff) - D 1\Iattb. 23, 13 - 12 Gal. 4, 24 - 15 Vgl. Epl1. 6, 12 
24 l\Iattl1. 4, 17 - 2D J ol1. 1, 2 - 33. 34 Lιιc. 17, 21 

10 γραμματέως )I 11 έστί Η 20 ούραvιϋν] τοiί ούι•οιι :ΊΙ 21 έ:rι-

τι•γχάιιομεv }IC 23 πεeισσεύοι•τα] :τιστεύων cι Χι·. 184 

Origeneι Χ 2 
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Ι>bιτος vμώ1• Εστι«, ΚU.t μάλιστα διa τήν ΜΟ τού γράμματος ΕΠt το ΠΙ•εϋμα 
μετά1•οιαι•, ότι »ψ·ίκα άν έπιστρέψrJ« τις ιιπρος κύριον, περιαιρείται τοιι έπl 

- ι '1 • δ' ι ' - ι ' • δ' 'λ {)- ' τφ γραμματι ι>κα,.υμμα· ο ε κvριος το πνε,υμα εστινιι, ο ε α η ως οικο-

δεσπότης καl έλεύΟερός έστι καl πλούσιος · πλουτών διά το aπο γραμματεlας 
.> μεμα{}ητεϋ(σ)fJαι η] βασιλείq. τών οiίρανώ1• »έν παντl λόγφιι τιp παρά 
τής :ι:αλαιϋ.ς διαfJήκης »καl έν :ι:άσn γνώσει<< τfί :ι;ερl τής καο·ής Χριστοϋ 
'Ιησοϋ διδασκαλίας, κal τον :ι:ί.οϋτον τοϋτον έχω1• &.ποκείμε1•ω• έι• τιp αiίτοϋ 
fJησαυριp, φ Οησαυρίζει ώς βασιλείq. μαfJητευfJεlς τώ1• ούρω•ώ1• 
»έν ούρω•ιp, όπου οi:τε σι}ς aφω·ίζει, οϋτε κλέ:ι:ται διορύσσουσιιι. καl έστι 

10 γε aί.ηfJώς όρίσασΟαι :ι:ερl τοϋ (ώς a:ι:οδεδώκαμεΙ·) έν ούρω•οίς fJησαυρί
ζοντος, ότι ουδέ είς σι)ς τιϋν παfJιϋν aψασfJαι αύτοϋ τιϋν πΙ•ευματικών καl 

• ι δ' ι • δ' - {)- l: 1 β' • • ουραηων υι•αται χρηματω1•. σης ε τω1• :ι;α ω1• ε πω• ,,α ων αφορμηι• 

&.πο τών ΠαροιμιώΙ', ΕΙ' αίς γέγρα:ι:ται • »wσπερ ( σής έ1• ίματίφ καi) έν 
ξ 'λ 'λ ξ •ι λ' 'δ ' β 1 1 δ' 'λ ξ ' ' 1 υ φ σκω η , ουτως υ:ι:η αν ρος ,,απτει καρ ιω•ιι · σκω η γαρ και σης 

15 έστιν ή λύπη, βλά.ι-ττουσα κυ.ρδίω• η}1• μή έν οiίραι•οίς καl τοίς π1•ευματικοί; 
έχοvσω• τούς fJησαι•ρούς, ΕΙ' οίς έάι• τις fJησαυρίζrι (έπεl »όπου ό fJησαυρό;, 
έκεί καl 1] καρδίυ.ιι), έι• ούρω•οίς έχει τι}ν καρδlα1• καl δι' αύτι}ι• λέγει· »έάι• 

'ξ ,,,, β"', β{}' • δ' " παρατα ηται ε:ι; εμε παρεμ οι.η, ου φο η ησεται η καρ ια ,ιιουιι, οvτω 

δέ ούδέ κλέ:ιται, :ι;ερl ώ1• εl:ι:εν ό σωτήρ δτι »:ι:άντες δσοι ήλfJον προ έμοϋ 
20 κλέπται εlσl καl λυστυ.ίιι, διορύσσειν δύι•αι•ται τά έ1• ούρω•οίς τεfJησαυρισμέ1•α 

καl τήν παροϋσaι• υ.ύτοί; καρδlαν καl διa τοϋτο λέγουσαν · ιισυ1•ιίγειρε καl 
σV1'εκάfJισεν 1]μϋ.ς Ε1' τοί; έπουρανίοις έν Χριστιpιι καl »ήμώΙ1 δέ το πολίτευμα 
έν ούραι•οίς ύπάρχειιι, 

15. Έπεl δέ πii.ς γραμματεvς μαΟητευfJείς τfί βασιλείq. 
25 τών ούρανών όμοιός έστιν aνfJρώπφ οljκοδεσπότn, όστις 460 

προφέρει έκ τοίί fJ.ησαυροϋ αύτοϋ καο•ά καl :ι;αλαιά, δή).ον ότι 
καi (κατά τι)ι• καί.ουμέ1•ψ τής προτάσεως aντιστροφι}1•) πϋ.ς όστις μ ι} 
:ι:ροφέρει έκ τοϋ fJησαυροϋ αύτοϋ καο•a καl παλαιά, ούκ έστι 
γραμματεύς μαfJητευfJεi; τι7 βασιλεlq. τώι• ούρω•ώ1•. συι•άγειν οvν 

30 πω·τlτρόπφ πειρατέοι• έν τfί καρδίq. ι/μών διά τοϋ προσέχειιι »η] dι·αγι·ώσει, 
τfί παρακλι}σει, τ!7 διδασκαλίφι καl »έJ• τψ 1·όμφ κυρίου ,ιιελετii.ν ήμέρας καi 
J'VΚΤΟς« OV μόΙ'ΟI' τa Καο•a τιίJJι εύαγγε/.{ωΙ' καt τιίJν a:ι;οστόί.ωΙ' Καt τijς 

2 Π. Kor. 3, 16f- iH Ι. Kor. 1, 5- 91\Iattli. 6, 20- 10f. 16f.18ff Ygl. 
l\Iattl1. 6, 20 - 13 Pro,·. 25, 20a - 16 1\Iattl1. 6, 21 - 1; Psal. 26, 3 -
19 Jol1. 10, 8 - 21 Epl1. 2, 6 - 22 Pl1il. 3, 2tl - 30 Ι. Tiιn. 4, 13 -
81 Psal. Ι, 2 - :J:?ff Vgl. Haι·nack TU. 42, 4, 4 Α. 2 

2 οτι Hu δτε ~Ι Η :> μεμαfJητεύ(σ)Dαι !! 11 οτε ~Ι iiψεσΟαι :\Ι 

13 (σή;-καί) Lo 21 καί 1 + (κί.έπτειι•) Koe 26 :r.ροσφέρει ~Ι 31 νύμφ 
+ τοϋ :\Ι 
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ύ.:ιοκιιί.ύψι::ω; ιιvτώι• ίΔγιιι, ui.i.ά κ ιι l :ι α J. ιιιά τοϋ »σκιάν« έχοι-τος -τιiJι· μεί.
ί.ιJι·τωι• άγιιι?ι~ι·« ι·ύμου κιιl τι~ ι· ιί.κοί.ούι?ως α!ιτοί; :zψψητη•σιlι·τιιJΙ' :zψη ψ 
τι~t·. συι·ιιχΟ ιίσετιιι δe ταϋτιι, έ:τάι• καl ιlι•ιιγη•ώσκωμεν κιιl γιι·ώσκωμt·ν 
καί μηΙJ•ημέι·οι τούτωι• »:rΙ'Ft•ματικά :rι·η•ματικοί;ιι ε!ικαί(!ω; σι•γκρίι·ω,ιιt'Ι'. 

5 ού τά ιlσύγκgιτα προ; ί1.i.i.ηί.ιι συγκgίι·ω•τε;, ιlί.ί.ά συγκgιτύ. κιιi ύμοιύτψιl. 
τιι·ιι έχοι•τα λέξεως ταύτοι• σημιιιι·ο·ύσης καi t•οη,ιιύ.τιιJι• κιιi δογμύ.τωι•, ϊι.' 
ι>έπί στύμιιτο; δ·ύο 1] τgιώι•« ιj κrιί πϊ.t·ιόι•ιιJJ' >ψιιρτύρωι•« τι~ ι· ιl•d τής γραrι ιj; 
στιίσωμεt· καi βεβιιιώσωμει• ι•:ιuν (}ιjμιι« τοϋ fJεοϋ. κιιi διά τούτιιJJ' δε δvσιιι. 
:ιητέω· τοvς (δσοι· έφ' έαυτοίς) τι/ι· Οεύτητα διαιροϋι•τιις κιιi διακι):rτοηιι; 

JU άπό τώιι :rαί.ιιιii'JΙ• τά καιι•ύ., ώ; ιωκguι• τυγχάιιωιτιι; τιjς :rψj~ τuιι οίκο
δεσ:zότψ όμοιώσεως, :rροrέgοι-τιι έκ τοϋ Οησιιυροϋ αύτuϋ καιι•ά 

ο • I 
και :zαι.αι α. 

, E:rεi δi ύ ό,ιιοιούμει•ό; τιι•ι iτεψ)ς έστι :ιιιρ' έκείι•οι• φ ύμοιοϋτιιι, έστιιι 
ύ μiι· μαfJητευΟεiς τιί βασιί.είq. τιί)ι• ούριιι·iiΗ' γραμματεvς ύ 

15 όμοιούμει·ος, έτερος δε :rαρά τοϋτον ό οίκοδεσ:zύτης, ος :rgοφέρει έκ 
τού Οησαυροϋ αύτοϋ καιι·ά καί :ια).αιά· ό δε όμοιο·ύμιτος ι.ιύτι~, 
ώς τούτοι• μιμούμει•ος, το :rαψι:ri.ιίσιοι• :rοιείι• βούλεται. μ ιί:rοτε ούν ύ 
,ιιiν οίκοδεσ:rότη; ϋ.vfJρω:ro:; αύτύ; έστιι• ό Ίησοϋς, προφέρωι• έκ τοϋ 
Οησαυροϋ αύτοϋ κατά τόν καιρόι• τijς διδασκαλίας καιι•ά μεν τά :ιι•εv· 

20 ματικά κai ιί.εί άι·ακαιι·ούμει·α v:r' αύτοϋ έν τφ έσω τιί)ν δικαίωι• άνΟρώ:ιψ 
καi άεί άι·ακαιι·ουμέι·φ >>1}.ιιέρq. καί ιjμέρψι, :ιαί.αιά δετά >ιέι• γράμμασιι· 
έι•τετυ:τω,ιιέι•α ί.ίι?οις« καi λιΟίι·αι; καρδίαι; τοϋ :rαί.αιοϋ άι·Ορώ:ιου, ϊι·α 
τΠ συγκρίσει τοϋ γράμματος καi τΠ :rαριιστάσει τοί3 :ιι'f'vματος :ιi.ουτίσn 
τον μαΟητευfJέJ•τα τιί βα.σιί.είq.. τι~ι· ούρω•ών γριιμμrιτέα καi :τοιιίση 

25 έαυτιp ομοιοι•, έως ό μαfJητι)ς >ιγέι·ηται ι~; ό διδύ.σκα).οςιι, ,ιιιμοvμεt•ος :ιρι\ι
τον τόν μιμητψ· τοϋ Χριστοv, μετά δε τοvτοι• καl αύτόι· (τοι•) Χριστοι• κατά 
τό είρημέι•ωι ύ:ιό τοϋ Παύί.ου · ηιιμηταίμου γίι•εσΟε, καfJο)ς : κιlγοJ Χριστοίλ 461 
δύι•αται δi καi ά:ιί.ούστεροι• 'lησοvς ό οlκοδεσ:ιάτης :rροf(t~ρειιι έκ το v 
Οησαυροv αύτοϋ καιι•ά μεν η}ν εύαγγι).ικι)ι• διδασκαί.ίrιι· :ιαί.αιά Μ 

30' I ->of ο - ,β I <-
την συγκρισιν τoJI' α.•ο 1•ο,ιιου και :rρoq ητων :ιαρα,.αμ αι·ο,ιιtτιιJΙ' ρητωι•, 

ών παραδείγματα έστιν έν τοίς εύαγγεί.ίοις εύρείι•. :τερi δέ τούτωι• το)ι• 

1 Ygl. Hebr. 10, Ι - 3 Ygl. Π. Κοι·. 3, 2 - 4 Ygl. Ι. Κοι·. 2, 13 -
711 Ygl. Π. Kor. 13, Ι - 91 Ygl. Orig. hoιn. ΙΧ, Ι in Jer. (ΠΙ, 64, 20ff) -
201 Vgl. Π. Kor. 4, 16 - 21 Π. Kor. 3, 7 - 22 Ygl. Ez. 11, 19; Orig. clc 

princ. ΠΙ, Ι (Υ, 219, 5)- 25 ::\lattlι. 10, 25 - 27 Ι. Kor. 11. Ι 

13 δι! < ::\1 ό < Η 14 ό μι1ι•] ύ δι! καί :\Ι καί ό μέι• Dielιl 

21 άνακαιι•οvμέι•φ Koe άνακαιvοvμb•ων )I Η I άεί] }ιint.er άι•ακαιι•οι•μένc•JV Η 

22 καί] }. 1J ? κι 26 τόν2 v < ::\1 Η :η ff ~·η ταvτα ι;J; άvαγκα ιότατα ί. Ω1. Η 
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παί.αιίίιt• κul καιι•ώι• άκουστέον καί τοϋ πι•ευματικοv 1•όμοv λέγοι•το; 
ε,. Λευί'τικιp · »κα.ί φάγεσ{}ε :ιώ.αιά καί παλαιά πώ.αιών, καί παλαιά 
έκ προσώ:ιου t•έων εξο{σετε · καί Ο1}σω τήν σκψι]ν μου εν ύμίι•« · 
εσ{)tομεt• γaρ έ1• εvi.oγtg. τa παί.αιά, τούς :ιροφητικοvς ί.όγους, καί τούτων 

5 τίίιν παλαιών τa :ιαλαιά, ΤΟVς 1'0/ιtΚΟύς, Καt έί.{)όντωι• TWI' t•έων Καί εvαγ
γcλικώtι βιοvι•τες κατa τό cvαγγέλιον τa παί.αιa του γράμματος εκ προσώ
που 1'έωιι έκφέρομct'. καί τί{}ησι τι)ι• έαυτοv σκηνήν ε,, ήμίν πληρών fjι• 
εl:ιεt' ε:ιαγγεί.{ω•' »εi'ΟΙΚ!Jσω καί εμπερι:ιαη}σω ε,, αvτοίςιι. 

l(j τ.( ' ' ' " ' '. • '] - \ β ~ ' • ~! αι εγενετο οτε ετει.εσει• ο ?]σους τας :ιαρα οr.ας 

10ταύτας, μεηjρε1• εκείΟεν. καί li.{)ιln• εlς τι)ι· πατρtδα αvτοv 
( 13, 53 [-58]). 

Έπεί έν τοίς ά~·ωτέρω εξητάσαμεν μιί:ιοτε τa μέν τοίς οχί.οις λελαί.η· 
μέt•α παραβοί.αl ήσαν τa δέ τοίς μα&ηταίς όμοιότητες, καί τάς εlς τούτο 
• ' ' 'ξ{}' {) • l ' ' ή υποπεσοvσας :ιαραη]ρησεις ε ε εμε α, ως ο μαι, ουκ ευκαταφρον του; 

15 τυγχαJ•ούσας, χρή εlδέι•αι, δτι δόξcι έκεlι•οις πiiσιν έι•ω·τιοϋσΟαι τό έπιί.έγε· 
{) ' ' ' - β,- ' •.. , '. \ - (' 'ξ δ' ) σ αι ουκ επι ταις παρα οr.αις μοι•ω•, αι.ι.α και επι ταις ως ε ε ωκαμcν 

όμοιότησι τό καί εγένετο οτε ετέλεσεν ό 'l?]σΟύς τaς παραβοί.άς 
ταύτας, μετijρεν εκεί{}εt•. ~ητοvμεν οδν πότερον εκείι•u :ιάντα άDε· 
τητέον i} δύο γέt•η :ιαραβοί.ών ί.εκτέοι•, τώι• τε τοίς οχί.οις ί.αί.οvμένων καί 

20 τών τοίς μαΟηταίς έπαγγείJ.ομέ••ωι•, i} καί όμώνvμοι• τό τιjς :ιαραβοί.ιjς 
όι·ομα 1'ομιστέοt• 1] τό εγέ1•ετο δτε ετέί.εσεt• ό Ίησοvς τάς παρ α-
β λ ' ι "' ' " ι β"'' ι ' ' - ι- ι ο ας ταvτας επι τας αι•ωτερω παρα οι.ας μοι•ας τας προ των ομοιω· 

' ' δ \ \ \ • - δ'δ - ' ' - β ~ , σεων αι•ακτεοt•. ια γαρ το JJVμιι• ε οται γι•ωJ•αι. τα μvστηρια της ασιr.ειας 

τών οvρω•ών, τοίς δέ λοιποίς εν παραβοί.αίςιι, οvχ οlόι• τε λέγειν τοίς μα{}η-
25 ταίς ( aτε οvκ οvσι τών έξω) ει• παραβολαίς έκείι·οις τόι• σωηjρα λελαληκέJ•αι. 

τούτφ δέ ?ικοί.οvΟεί 1}τοι τό έγέ1•ετο δτε ετέί.εσει• ό 'Ιησούς τάς 
παραβοί.άς ταύτας, μετijρεν εκείΟε1• άι•αφέρεσΟαι έπl τάς ά•·ω
τάτω εlρημέι•ας παραβοί.άς ή όμώ1•υμον εlι·αι τό τijς παραβοί.ijς όνομα 1} 
δύο γένη εl1•αι :ιαραβο),ώι• ij μηδ' οί.ως εlJ•αι Πα(!αβοί,άς a ώJ•ομάσαμcν 

30 όμοιώσεις. πρόσχες δέ δτι έξω τijς πατelδος αvτοv ί.έγει τάς παραβολάς, 
άς δτε ετέλεσε μετij(!ε1' εκεϊ{}εt•, καί εϊ.{)ώ1' εlς n)1• πατρ{δα 
αvτοv εδtδασκει• αvτοvς εν ηj σvΙ•αγωγfi αvτώι·. καί ό Μiί.f!κος 
δ ι ' τ• {) ' ' 'δ ' - ' ' • {) - ' - I • ε φησι · »και η ι; ει• cις τψ• πατρι α αυτου, και ακοι.οv ουσιν αvτφ οι 

μαDηταί αvτοvιι, ζητητέον OV11 καί κατά τήν λέξη·, :ιότερον Νάζαρα λέγει 

2 LeY. 26, 10f - 6 Vgl. Rδm. 7, 6 - 8 Il. Kor. 6, 16 (LeY. 26, 12) --
1211 Vgl. S. 4, 16ff- 23 Luc. 8, 10- 2;) Vgl.l\Iarc. 4, 11 - 33 l\Iarc. 6, 1 -
3-!f Matth. 2, 23 

3 έξοlσεται Η ίj τώιιl < Η 8 έαvτοίς l\I 18 :-τάντα] ταύτα l\1 
20 καί < l\I 23 aJ•ει•εκτέοιι Η 2ίj έκeίναις Diehl 26 τό + καί l\1 
30 έαvτοv Η 31 έτέ).εσε] έλεγε :\1 

462 



::\lιιt tlι. 13,53 (-58) Τοιn. Χ, 15.16. 1 ί 21 

τ ιjJ• -:ιατρίδα αύτοιϊ 1/ /Jη-Ο).ε{μ · .Υr.ίζαρα μέι• διά τrj ))Χο.ζωψ.ιίο; κί.ηΟιί
σετrιιιι, ΒηΟΙ.εέμ δέ έ-:ιεl έι• αύτfj γtγ/ι'Ι'ητrιι. έτι δέ t:rrίστημι μψτοτε δυι•r.ί-

• , 1 , , - • 1 , ' • Β~/) 1 • " • • fJ • • ,. -ι-μενοι οι ευαγγεr.ιστrιι rιπειν· εr.ιJωJ• εις ι1υr.εηι IJ tΊ. ωι• εις. α.,ιιψι, 

τούτο μέν ού πεποιήκασι πu.τρίr)rι δέ wι·ομάκασι διr.ί τι μvστικrn; εν τrp 

5 τόπφ περl η}ς :τu.τeίδος αύτοίJ r)η/.σίψrι•οι• ϋϊ.η:; ( οl:ση:; > τίj:; 'Τοvδrιίιι;, 
lνfιfιτίμωταικu.τάτόο·ύκ έστι :τροφ1}της ϋ.τιμος εί μι) έν τjj πο.
τeίδι αύτοϋ. καl fάι• τις καη.ιι•οιίσn Ί·ησοvι• Χριστόι• >ι'Ιοι•δαίοις μέν 
σκάJ•δαϊ.οι•ιι, :ιαρ' οίς μlχρι τού 1•ύν διώκεται, lι• δέ τοίς έ0ι'fσι κηρυσσόμι:.·-
1'01' καί πε:ιιστευμέι·οι• (lως γά(! :ιάσης τίjς γιj; έδραμεν ό ί.όγος αύτοϋ), 

10 ό'ψεται ότι 'Ιησούς ε,. μέν τιϊ ίδίq. πατρίδι τιμιjι• ούκ είχε, :ιαρά δέ τοίς 
ξέι•οις »Τώ}• διαθηκώνιι τιμϋ.ται, τοίς έΟι•εσι. τίι·α δέ διδάσκων i}/.εγεν έν τ Π 
σvναγωγιj αύτιίίν, ούκ άι•αγεγράφασιν οί εύαγγελισταί, άί).' δτι τηί.ι-

- ' - .J; ,, " 1 1 0 ι \ ' ' rι r ' 
καvτα και τοιαυτα ιι''• ωστε εκπr.ηττεσ rιι παι•τιις· και εικος οτι υπερ 

γραφιjν ?J'II τά εlρημέι•α. πλt)ι• Ε1' ηj σι•J•u.γωγ?ϊ αύτιίJ1• έδfδασκfl', 
15 ov σχίζων άπ' αvτijς ούδέ άΟετώι• ιιvτψ. 

17. Τό δέ τούτφ πόΟεν ή σοφία αύτη; :ιλείοι•α σαqι7Ί; lμφαίι'fι 
καl έξαίρετον σοφίαν τώι• λόγων τοϋ 'Ιησοϋ, άξίaι• τοϋ »καί ίδοv ::τλείον Σοϊ.ο
μώντος ώδειι, καl δω•άμ ε ι ς μείζους έ::τοίει τών Ε1' Ήλίq. καί έι• Έλισσαίφ 
καl έτι πρότερον έν .1/ωσιj καl 'Ιησού τοϋ Ναι11j. έϊ.εγοι• δέ οί Οu.υμάζοντες, 

~ο ούκ εlδότες αvτόι• :ιαρΟέι·ου υίόν ovδf: :ιιστεvοι·τες (εl καl έϊ.έγετο) άϊ.ί: 
• λ β' "" •τ ' - ' ' "" 6 ' • -υπο αμ aι·οι•τες ειJ•αι .ιωσηφ του τεκτοι•ος· ουχ ουτ ς εστιν ο του 

τέκτονας υίός; καl δϊ.ψ γε ηjν φαιι•ομέι•ψ αύτοϋ έγγυτάτω συγγέι•ειαν 
έξεvτελίζοι•τες έφασκοι• τό ούχ ιί μι}τηρ αύτοϋ λέγεται Μαριάμ 

' • ' δ λ ' ' - 'Ι ' β ' 'Ι ' ' Υ' ' ' και οι α ε φοι αυτου ακω ος και ωσηφ και -ιμων κu.ι 

25 'Ιούδας; καl αί άδελφαί αύτού ούχί πϋ.σαι ::τρός ·ιίμϋ.ς εlσιι•; 
ψοντο οJι• αύτόν εlι·αι 'Ιωσ1jφ καl Μαρίας υίόι·. τοvς δέ άδεϊ.qοvς '/φού φασί 
τιι·ες εlι·αι, lκ παραδόσεως όρμώμει·οι τοϋ έ:ιιγεγραμμένου κατa Πέτρον 

' 1' " - β ''β). 'τ I 'β • ' 'τ ' ' , ' 463 εvαγγεr,ιου η της ι .ου .ι.α κω ου, vιοvς .ι.ωσηφ εκ :ιροτερας γυναικος 

συιοφκηκυίας α-ύτψ προ τιjς Μαρίας. οί δέ ταϋτα λέγοι•τες το άξίωμα τιjς 
30 Μαρίας έν παρ1Jε,·ίq. τηρείJ• μέχρι τlλοvς βούλονται, ί'ι·α ,ω) το κριΟέν έκεϊι·ο 

σώμα διακονήσασΟαι τψ εlπύντι ϊ.όγφ · J)πι•εύμα άγιοι• έπελεύσεται έπί σε, 
καl δύναμις ύψίστου έπισκιάσει σοι<< γι·ιp κοίτην άι•δρός μετά τό έ::τελΟείν 
lν αvτfj ΠJ•εϋμα άγιον καl τι}ν lπεσκιακυίαι• αύτιj δύι·αμιι• lξ Πψους. καl 

2 Ygl. :\Iattl1. 2, 1 - 7 Ι. Κοι·. Ι, 23 - Sf Vgl. Ι. Tiιn. 3, 16- U Vgl. 
Rδm. 10, 18; ΙΙ. Tl1ess. 3,1-11 Vgl.Epl1. 2,12 -171\lattlι. l2,42-26fYgl. 
Π 161, 5f - :!7ff Ygl. Hαι·nack TU. 42, 4, 37 - 2Uff Ygl. Haι·nack a. 0.: 
,ein wichtiges Stίίclt in ιler IJeginιH•nden :\Iariologie" - 31 Lιιc. 1, 35 

2 γεγέJ'VΙ)Ται κι γεγέvηται l\1 Η 5 <ούση;) Κο ο I 'Ιουδαίας] zeι·-
stδrt in :\1 am Zeilenanfang Γαλιλαίας V i τις] + γε Η 15 σχι~όμενος Koe 
11.1 .1/ωσfί] vgl. zιι s. 23, 26ff 23 ovχi μηρ ::\1 2ϊ είvαι s. Ι. )1° 



22 Origenes, 1\Iatthauserkliίrung l\lattl1. 13, 53 (-58) 

ο~ιιαι λόγοι• lχειι•, άι·δριον μ[ι· καθαρότητος τι}; έι• άγι•ε{q. ά.παρχι}ν γεγοι•έι•αι 
τόν 'Ιησοvι·, γ-ιΨαικώι• δέ τιjν .1/αρfω•. ού γaρ εvφημοι•, aiJ.n :rαρ' lκεlι•ην 
τι)ι• ά.:rαρχι}ι• τijς :rαρfJει·fα; έ:rιγράψασfJαι. 

'Ι ' β δ' ' '7 " • ' Π -· 'δ - ' - ' ΙΊ . ' ' ακω ο; ε εστιι• ουτο;, οι·ι.εγει αι•ι.ο; ι ειι• εν τη :rρος αι.ατυ.ς επι· 

... .. - ' ' , δ~ - , ,, ' "~'δ ' ' 'τ, β ' u στοΙ.!J ει:τωι· · ''ετεροι• ε τωι• α:τοση,.ωι• ουκ ει οι•, ει μη Lακω οι• τοι• 

'δ • ' - ' ' ' - δ. δ ,, ~ • 'Ι ' β ' υ. ει.qοι• του κυριουιr. ε:τι τοσοιοrοι• ε ιε,.αμvιεt• ουτο; ο ακω ο; ει• 

- , - > ' δ I • φ• 'β >ΤΙ > Ι > " 
τφ Μlψ ε:τι ικαιοσvηι, ω; ι.α ιοι• Lωση:τοt•, ω·αγραψω•τα εν εικοσι 

βιβί.fοι; η/ι• 'Ιοι•δαϊκι}ι• (ίρχαιοί.ογfαι•. τι}ι• αίτ{ιιι• :ταραστijσαι βουϊ.όμει•οι• 
τοv τa τοσαvτα :τε:τοι·Οέι·αι τόι· i.rιόv (:Jς καi τόν ναόι• κατασκαrιjι•αι, είρη-

( ' ' - Q - - , - , ' δ • • ' 'τι β ι J κεJ•υ.ι κατα μηι·ιι· 1ιεοι• ται•τα ω•τοι; απφ•τηκει•αι ια τα ει; Lακω οι• 

τόι• ά.δεί.φό~· Ίησοv τού ί.εγομέι·ου .Υριστοv ύ:τ' αύτώι• τετοί.μημέt•α. κυ.l 
IITO Οαυμαστόι· έστιvιι, οτι το ι• 'Ιησοϋι• ι}μιί)ι• ού καταδεξάμ.ει•ος εlι·αι Χριστόν 
'δ\ -::" 'ι 'β δ f ' , f Λ f δ\ f'/ \ ου ει• ηττοι• ακω φ ικαιοσυι•ηι• εμαρτvρησε τοσαvτηι•. ι.εγει ε οτι και 

• · • - • ' ~ δ • • ·ι' β ο' ··ι 'δ " • ο ι.αο; ταυτα ει·ο,ιιι,.ε ιυ. τοι· ακω οι• :τε:τοι• ει•αι. και ου ας εγρrιψεν ε:τι-

15 στοί.ι)ι• όί.ιγόστιχοι• μέι·. :τε:τi.η(!ιιψέι·ψ δέ τιίjι• τιjς ούρω•ίου χάριτος έρρωμέ
t•ωι• ί.ύγωι• · δστι; έι• τιp :τροοιμίφ εί'ρηκει• · "'Ιούδα; 'Ιησού Χριστού δovi.o;, 
·δ • • δ • ·ι 'β • δ · 'Ι • • ro ' • - 'δ • • ' α ει.qο; ε ακω ουιι. :τερι ε ωσηφ και .... ιμ.(ιJJ•ος ημει; ου ει• ιστορη-

σαμει•. τό δέ καί αί ά.δεί.φαl αύτοv ούχl :τιlσαι :τρός Ι}μιlς είσι; 
δοκεί μοι τοιοvτόι· τι σημαίι•ειι· · τa ι}μέτερα qροι·οίJσιv ο-ύ τa του 'Ιησού, 

20 καi ο-ύδέι• ξέι·οι• lχουσιι• έξαιρέτου σιΨέσεω; ώ; ό Ίησοv;. μ ι}:τοτε δέ έμ
φα{ι•εται διa τούτωι• έ:τα:τόρησι; :τερt τoiJ μηδέ aι•{)ρω:tοι• εlι•αι, ά.ί.ί.ά τι 
Οειότεροι• τόι· 'Ιησοvι·, υίοι• μέι• όιοrα ((:J; ύ:τεί.άμβω•οι•) 'Ιωσι)φ καί .1/αρlα;, 
'δ • ' δ' ' ' • ' > 'δ. δ' ;1'; ' • ' {) • - ' α ει.qοι• ε τεσσαρωι• <._αρρεt•ωι• , ου ει• ι1ττοι• και ετερωι• ηι.ειων, και 

μηδέν lχοι•τά τι ι· ι τιί)ι• έκ γέι·οt•ς :ταραπί.ι}σιοι• μηδ' lκ παιδεύσεως καl διδασκα-

25 i.ίας έ:τί τοσοvτοι• σοφία; καl δυι•άμεω; έί.ηί.ακότα. καi γuρ ά.ί.ί.αχοv ί.έγουσι · 
ιιπώ; οι"'τος γράμματα οίδε μι} μεμαΟηκιb;;ιι CQJ' παραπi.ιίσιόν έστι καi τό 
έt•ταίJΟα ί.εγύμει·οι•. :τί.ι}ι• οί ί.έγοι·τες ταύτα καί lπi τοσοvτοι•έπαποροϋvτες 
καί έκ:τί.ησσό,ιιει·οι ούκ έ:τίστει'Οι'! μέι• έσκω•δαί.ίζοι•το δέ έν αύτιp, 464 
ι:Jσεί τοv; όriJαi.μov; τιj; διω•οfιι; κρυ.τούμει·οι ύ:τό δυι·ά,ιιεωι·, ιΊς έμεί.ί.eι• 

30 lι• τψ καιριp τοr; :τάι?ους Οριαμβε{:ειι· έι• τιp ξύί.φ. 

;) Gal. Ι. 19 - ';ff Ygl. Οι·ίg. c. Cels. Ι, 4ί (Ι, 9ί, 2ff) ΙΙ, 13 (Ι, 143, 
24ff) ηnd Scl1ίirer4 Ι, 58Iff; Harnack Tl.". 42, 4, 51 - 12 Ygl. Jol1. 9, 30-
16 Jucl. Ι - 1';f Ygl. Zal1n, Forsclnιngε>n Ο, 1900 passim - 23 Ygl. 
Epiι>I1anίus l1aε>ι'. ί S, ί, Ο (ΠΙ, 45ί, 16 f): τέσσαρα; μΕν ίί.ρρει•α;, θηλεία:; δέ δύο. -
26 Jol1. ί, 15- 29 Ygl. Luc. 24, 16 - 30 Ygl. Kol. 2, 15 

β α 

1 ώ•δριϋι• i-χηι• ::\1 2 ιίί.i.η )Jc iίί.ί.ην )Ja Η ; Φί.άυιοv 1\Ι D κατα· 
στραφfίι•αι :;\I 111 καi τό] ygl. Joh. 9, 30 καίτοι Hu 1;j Ι. τιi ούρανίQ 

χάριτι? 1-:lt 23 τεσσάρων] τεσάρωι• )J ι (άeρb•ων) κι 24: ιnίt μηδ' έκ :rαι 
schlie/3t in )I fol. s'·, ι-s fι-hlt clann ι-in Blatt; )I beginnt "·ieder aιιf S. 25, 23 



:\(ιιt.tlι. 13, 53 (-58) ΊΊιιιι. Χ, Ιί. lf\ 23 

18. ·ο δt\ ΊησιιC:ς εl:rει• ιιύτοίς· ούκ lστι :liJO'f ιίτι1 ; ίiτιμο; 
t·i μ ιί ι! ι· ηj πατ{!ίδι ιιύτοv. ζητητlοι• :τι)τεροι· κιιι?οί.ικιίΊ; ί'σω• δvι·ιιται 
Ε:rί :rάι•τα :rροφίτψ ύ.ι·αιι ερόμει·οι• τό ).εγι)μει·οι·, ι~ι; έκι1στοι• τιiίι· :rΙJorr 'i
τώι• Ε1' τιi ίδίςι :τατρίδι ύ.τιμωΟέιτος μι)ΙΊJ (ού :τω·τι); τιιι"': ιlτιμωίΗι•το; 
έι· ηj :ι:ιιτ(!ίδι ύ.τιμωt?Ιι•τος). 1j διά. τό lι•ικιiίς εi(!ljσiJo.ι :rε(!ί iι·ό; τιιϋτιι 
ί.iί.εκται. εί μiι• οvι· περi έι·ός τιιίJτα ί.iγετω, ι'lρκεί τιl εί{!ιιμlι·ιι. ύ.ι•ιιψψ)ι•. 
τωι• 1ί,ιιιίJι• τι) γεγραμμέι·οι· είς τόι• σωτίJΙJα. εί δέ καΟιιi.ικι)J• /στ11·. ά..:τό μt\ι, 

- • ι > > 1 {)ι ( " ' '//1 ι > Θ β ' - [ .. • • λ ' ι n της ιστορια; οι•κ αr.η ι·; οι•τε γαρ - r.ια; ει• - εσ ι•ιι• τη; αι.αΦ.J ι1τψωυη 

ο·vτε 'Εί.ισσαίος ΕΙ' '!!,ΊJai.μαot•i.U. οvτε [ ό] ~'aμov;}i. έι• '.~1ρμα1Jαίjι oVfJ' ·ιιγμ·. 
10 μίας ΕΙ' '.Αι•αΟώ·Ο). τ{!ο:rοί.ογού,ιιει•οι• δέ καί :τάι·ιι ύ.ί.ηfΗ;. χ{!ιj γά{! :τrιτ{!ίδrι 

ι·ομίζει.ι· ιιύτιίJι· τιjι• 'Τουδαίω· καi σηγει•εί; τον '/σρωjί. t!κείι·οι·. οlκίω· 
δέ τύ.χα τό σιίJ,ιια · 1ίτιμιfιΟησιιι• γU.{! :τύ.ι•τε; έν τιί 'Ιοιοδαίι~ ύ:τό τοϋ ,.κατά 
σά{!ΚΙι•ι Ίσψιι)ί. έτι δι•τε; fl' τι~ σώματι. oJ; έι• τuί; τιίΊι• ιl:τοστόί.ωι• Πψ1~εσι 
γ/γριι:rται έι• lί.εγμι~ ί.εγόμει·οι· :r{!ό; τόι• ).αόι• · »τίι·ιι γU.{! τιίJι· :r{!ο'{ητιίJι• 

15 ούκ έδίωξω• οί πατέρες ύ,ιιιίΊι•; ( κιιί άπέκτειι•αι• > τού; :τροκαταγγείί.ω·τα; 
:ι:ερi τιjς έί.εύσεω; τοv δικαίου ;ιι :ταρa δέ τι~ Π αvί.φ έι• ηj :τρό; Θεσσαί.οι·ι
κείς :r{!oτέgq. τιJ. ομοια ί.έί.εκται. · ))·ύμείς δέ μιμηταί έγεl'lί0ητε, ύ.δεi.rοί, 
τιί.ιι• έκκί.ησιώι• τοϋ Οεοϋ τιίΊι• ούσ6jι• Ε! Ι' τιi 'Ιουδαίq. έι• Χριστιp 'lησοϋ, οτι 
τa αύτa έ:rύ.Οετε καί ύμείς ύ:rό τιiJι• ίδίωι· σιψrι·ί.ετιaι•, καΟιiJς καί αύτοί 

20 ύ:rό τώι• 'Ιοvδαίωι·. τιίJι• καί τόι• κ{ριοι• ιi:τοκτειι·ύ.Ι'τωι· 'Ιησοϋι· καί τού; 
:r{!οq:ιίτας, κιιi 1jμύ.; έκδιωξάnωι•, καί Uειp μιj άρεσκόιτωΙ', καί :τύ.σιι• 
άι•{)gώ:τοις έι·α~·τίωι•ιι, ούκ έστιν οi"ι• :rgοφι]της ilτιμος έν τοί; έΟι•εσιι• · 
ή γaρ ούδ' δί.ω; οίδασο• αύτόι• ιj μαΟύι•τες καί παραδεξάμει·οι αύτόι• :τροφί
τηιι τψiϋσι. τοιοίτοι δέ οί ά:τό iκκί.ησίας. άτιμάζοι•ται δέ οί :rροφ/ται 

25 Π{!ώτοι• μέι• διωχΟέι·τες κατά ίστορίω• ·ύ:τό τοίi ί.αοϋ, δεύτεροι• δέ μι) :τιστευο
μέ~·ης αύτώι• nj; :τροrητείας ύ:το τοv ί.αοί.'. εl γaρ iπίστεωι• .1/ωσΠ καl :rρο
φίται;, έ:τίστεvοι• ι'iι• Χριστι~ τι~ :ι:α{!αστιίσω•τι, δτι ιlκοί.οι•Οεί τοί; :rιστεvοvσι 
.1/ωσfί καi :τροφι}ται; ( τό) :τιστεύειι• Χgιστι~ καi τοί; μ ι) :τιστεvοι•σι 
Χριστιp τό μιj :τιστεύειν .1/ωσιj. έτι δέ ιvσ:τερ »διά τίjς :rαραβάσεω; τοϋ νό,ιιοι1 

30 τον Οεόι•ιι άτιμά:;ειι· ύ άμαρτάι·ωι• ί.έγεται, οΠτω διa τοί.' ,ιο) :τιστεvειι·τι'[ι :τρο
rητεvομέιοφ ύ.τιμάζεται ύ:το τοϋ ιi.ιιστοί.'ι•το; τα.ί; :τροq:ητείαι; ό :τροg:ιίτη;. 

Χριίσι,ιιον δέ ιi:ι; :rρο; τι)ν ίστορίω• άι·αί.έξuσΟω U.:τέ:τοι•Οει·'Ιερεμία;έι• 
τq) λαφ, έφ' οίς εl:τε • >>καi εl:rα · ού J μι) ί.αi.ιίσω ούδέ μιj όι·ομάσω τό δι•ομα 46.3 

11 Vgl. )!aι·c. 6, 4 - 12 Ygl. I. Κοι·. ΙΟ. 18 - ι4 A.ct. 7, 52 -
ι; Ι. Tl1ess. 2, 14f - :?6ff Ygl. .Jol1. 5, 46 - 29 Rδm. 2, 23 - 3:?ff Ygl. 
Οι·ίg. I1om. I, 13 ίη Jε.>r. (ΠΙ. ll. 14): a. :rέ:rοι•θει• Ίερεμία; άι•α;•έ;•ρα:rται κτί .. -
33 Jer. 20, 9 

9 έί.εβuί.μαοι•ί.α Υ I [ό] ΚΙ ι;; (καί ά:τέκτεο•ω•) Κοο 24 δέ < ,. 
26ff Μωσιϊ] (Iie Formen ol1ne v ίίberwiegen in (len Haιιptlωnclscllrίften, eben
so im dat. μωση ίibe1· μωσει 28 (τό) Koe 29 τιj; "· I. Hc 3:? χριίσι
μw Koe χριίσιμα Η 
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κυρίου«, ΚU.t πάλιΙ' aλλιι.χοϋ »διετέλεσα μυκτηριζόμεJ•οςιι. οσα δi Καt V:tO 
τοϋ τότε βασιλέως τοϋ 'Ισραήλ πέποvfJεν, lι• τfί προφητείq. αύτοϋ άναγέ
γραπται. καl Μωσέα δi οτι ήλfJον πολλάκις λιfJόλευστον ποι1jσαι ol ιL-το 
τού λαού, καl τούτο γέγραπται, καl ήν αύτψ πατρίς ούχ οί λίfJοι τι1•ος τόπου, 

5 άλλ' ol άκολουfJ1jσαι•τες αύτψ, δ λαός, παρ' οίς καl αιJτος ήτιμώfJη. καl 
• Ησαtaς δi πεπρίσfJαι t~πο τού λαοϋ ίστόρηται. εί δέ τις ού προσίεται τι)ν 
ίστορίαΙ•, διu το lΙ• τip ιlποκρύφφ Ήσαt<f αύτι]ν φέρεσΟαι, πιστευσάτω 
τοίς lν τfί προς • Εβραίους οϋτω γεγραμμέ1•οις · »lλιfJάσΟησω•, lπρίσ{}ησαv, 
, ι _Q ' ' ' ι ,.C1-ι ' ' , ~}:.r .ι. ' ι " 
επειρασυησανιι · το γαρ »επρισv'Ισαv« επι τον .ισαιαι• υ.ναφερεται, ωσπερ 

Ι ο το »lν q:όΙ•φ μαχαίρας άπέfJανονιι έπl τον Ζαχαρίω• ψΟJ'ευΟέΙ·τα »μεταξύ 
τού ναοϋ καi τοϋ fJυσιαστηρlου«, ώς δ σωτήρ lδίδαξε μαρτυρώιι (ώς οlμυ.ι} 
γραφfί ού φερομέΙ''!Ί μiι• lν τοίς κοι1•οίς καί δεδημευμέι•οις βιβλtοις, εlκος 
δ' οτι lν άποκρύφοις φερομένrι. ήτιμώfJησωι δi lν τfi :tατρίδι παρά τοίς 
Ίουδαίοις καl περιελUόντες >>lν μηλωταίς, lν αlγε{οις δέρμασιι•, ύστερού-

15 μεΙ•οι, fJλιβόμεΙ'Οt« καί τu έξ·ιjς. »πάιιτεςιι γuρ >JΟί {}έλοι•τες ζ·ιjι• εύσεβώς lν 
Χριστι"(J Ίησοϋ διωχΟήσ01ταιιι. είκος δ' δτι τοϋτο lπιστάμε1•ος ό Παύλος, 
το προφήτψ lν ηj lδίq. :tατρ{δι τψΙJ1' ΟUΚ έχειΙ', πολλαχού τοιι λόγοι• 
κηρύξας, ούκ lκι]ρυξεν lν Ταρσψ. καί οί ά.-τόστολοι διά τοϋτο κατέλιποιι 
τοιι Ίσρω]λ, έποίησω• δi το :rροστεταγμέΙ'ΟI' ύπο τοϋ σωτήρος. >>μαfJη-

20 τεύσατε πάντα τu έfJι·ηcc καί το »έσεσΟέ μοι μάρτυρες έι· τε Ίεροvσαλι)μ 
καί πάσrι τfj Ίοvδαίq. καl Σαμαρείq. καί lως lσχάτου τής γίjςιι. πεποιήκασι 
μiν OVJΙ το προστεταγμέΙ'01' lν ηj Ίουδαίq. καί Ίερουσαλ?}μ. άλλ' έπεl 
προφ1]της lν ηj ίδ{q. Πaτρ{δι τψ?Jν ούκ έχει, Jl1J παραδεξαμέ1•ων 
'Ιουδαlων τον λόγον, άπεληλύfJασιν εlς τά έfJν27. πρόσχeς δέ, εί δύνασαι 

25 διa το »lκχεώ άπο τοϋ πι•εύματός μου έ:tl πiiσαν σάρκα, καl προφητεύσουσι« 
πεπί.ηρωμέΙ•ον μετά τι)ν παροvσlαν τοϋ σωτιjρος l1• ταίς ά:tο τών l{}ι•ών 
lκκλησίαις λέγει1•, δτι οί πρότερον lκ τού κόσμου καί διά τού πιστεύειν 
γενόμενοι ούκέτι εκ του κόσμου εν τfi ίδtcι- πaτρtδι, τιp κύσμφ, aγι01ί Ι 466 
π1•εύμα λαβό1·τες · καl προφητεύ01•τες τιμ1)1' ούκ έχοvσι1•, άλλά άτιμάζο1•ται. 

1 Jer. 20, 7- 3ff Ygl. Εχ. 17, 4; Num. 14, 10 - ;)ff Vgl. Harna<>k 
TU. 42, 4, 49 - 8-10 Hebr. 11, 37 - 10 1\Iatth. 23, 35 - 11 fl Vgl. Orig. 
prol. in Cant. (VIII, 88, 1 ff) - 12ff Vgl. Orig. coιnm. in 1\latth. 23, 37ff (ΧΙ, 
50, 24) - 14 Hebr. 11, 37 - 1.) 11. Tim. 3, 12 - 19 ;\latti1. 28, 19- 20 Act. 
1, 8- 23f Ygl. Act. 13,46 - 26 Joel2, 28 - 27f Vgl. Jolι. 15, 19 

7 I. ά:τοκeύφφ Ήσαtου? ΚΙ, vgl. secretum Esaiae Oι·ig. comm. ser. 28 
(ΧΙ, 50, 28) 12 ού] auclι V μη υ Ι Ι. δεδημ(οσι)ευμέvοις ? Schίirer RE3 1, 
622, 53, dagegen Zahn GK 1, 128 Α. 1 Η πεeιeλθ6ντες V v:ι:ελθόντες Η 
24 ά.<εi.ηί.ύθησαν Υ I δέ < V I εί V 1j Η 29 :rροφητεύσαντες Υ 
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διό μακάριοί t·iσι τά αύτu τοί; :τροr ιίτω; :τrιΟr)ι•τες κrιτά τιί ύ:τιί τυϋ σωτιjρυ:; 
ληό,ttEJ'OJI' »Κιιτά Ταuτά γάρ E:tOίOVI' τοίς :t{!Of(IJTILtς οί :rατέρε; αύτιίJνυ, 

I δ I ., "'- I "δ , , Ι ' ι β - \ ~·ι 
τουτοι; ε τις ηιμει.ως :τροσεχωι•, ει ια το :τω·υ f·vτυι•ως ιοιΨ και ει.f:γχειν 

·~ I - '"β1' 'δ 1 \> τους αμα(!ται•ω·τας ,ιιισοιτο και ε:τι οt•,.ευοιτο, οι:; ιωκυμει•ο; κrιι οι•ι::ι-

;, διζύμει•ος >>έι•tκεν δικαιοσύι>ης<ι ού μύι•οι• ού λυ:τηΟιίσεται, άί.ί..r1 κιιί χο.ριί
σεται καί άγαλλιάσεται, :τειΟόμΕΙ'ος διά ταϋτα μισΟον έχειιι :τοί.ύν »έι• τοί; 
ούραι·οίςιι ι1:το τού όμοιιuσω•τος αύτοι• τοί; :τροφιίται; f:κ τοϋ τrιuτά :τι:::τω•
Οέι•αι. aτιμάζεσΟαι τοίιιι>ν έν τιi) κύσμφ καl παρά τοίς ά,ιιαρτάι·οι•σι, βαροv
μlι·οις τψ βίφ τοϋ δικαίου, χρι} τύι• ζηλοϋι•τα βίον Π(!Οf{ψικοι• κο.ί χωφίσω•τr.ι 

10 τύ έν έκείι•οις πι•t·ϋμα. 
19. Έξijς lστιν ίδείν το ούκ έ:τοίησει• έκεί δυι•άμει; :τολΗς 

διa η}ι• aπιστίαν αύτιϋι•. διά τούτωι• Μ διδασκ6με0υ., δτι αί δυι•ά
μεις έν τοί; :τιστεύοvσιν έγίι•ω•το, έ:τεί >>:τω•τl τφ έχοι•τι δοΟιίσεται καί 
:rερισσε·υ-Οι]σεταιιι, έν aπίστοις δε ού ,ιιύι·οι• ούκ έι·ιίργουι• αί δυι·ά,uει;, 

15 dλλ' (ώς ό .ί'Ι-Ιίiρκος άι•έγρωρεν) ούδέ έδ·ύι•αντο έ~·εργείι•. πρύσχες γάρ 

τφ »ούκ ήδύι•ατο έκεί ούδεμίω• :τοtt]σαι δύι•αμιι•ι< • ο·ύ γάρ είπει• »οvκιι 
1]0ελει•, aλi.' »ούκ ήδύι·ατοιι, ώς lρχομέι•ης μέι• έπl τιjν έι•εργοϋσuν 
δύναμιν συμπράξεως ύ:το :τίστεως έκείι•ου είς δν έι•ήργει 1j δύι•αμι;, 
κωλvομένης δε έι•εργείν ύπο τ-ι]ς a:rιστfας. δρα οvι•, ότι :τρο; τούς 

')ο ' ι δ \ ι • 'δ ι{} ' β λ - , ι ~ δ \ . •• - ειποντας • » ια τι ουκ η υι•η ημεν εκ α ειν αυτο ;ιι ειπε • » ια τ ψ• οι.ι-

γοπιστίαν vμώι•ιι, καί προς τον aρξάμει•ον καταποντίζεσ{)αι Πέτρον λέλεκται · 
'1 ι • ι 'δ ι • 11 • • • • - Χ 'ξ ι \ »ο,.ιγοπιστε, εις τι ε ιστασας ;« αΜ.α και η αιμοeροουσα, ,U?1 α ιωσασα :τερι 

τ·ίjς fJερα.-τείuς, ai.i.a μόι•οι• ί.ογισαμέι•η, εl aψαιτο »τοϋ κρασπέδου τοϋ ίμα
τ/ου αύτοϋ«, ότι ίαθιίσεται, »ίά{)η παραχρίjμα«, καί όμολογεί τψ τρό:τφ 

25 τής ίάσεως ό σωτήρ λέγων· »τίς μου fίψατο; έγw γάρ lγι•ων δύναμιν έξεί.
-Dοϋσαν dπ' έμοϋιι. καί τάχα ιοσ:τερ έ:τί τών σωμάτων έστί τισι :τρός τιι•α 
φvσική όλκιί, ώς τfl μαγι•ησίq. λίΟφ προς σίώ7ροι• καί τψ καλουμένφ νάφfJq. 
προς :τϋρ, οϋτως τlί τοιf!.δε πίστει προς Οείαν δύι•αμιν · κα-Dο είρηται και 
το »έάι· έχητε :τίστιν ιο; κόκκον σιJ•ά:τεως, έρείτε τιp ορει τούτφ. μετάβηι'Jι 

1 Vgl. Luc. 6, 22 - 2 Lιιc. 6, 23 - 3 Ygl. l\Iattl1. 18, 15? - !ff Ygl. 
:\Iatth. 5, 10-12- Sff Vgl. Orig. hoιn. XIY, 14 in Jer. (111, 120, 4ff): τ[ 

ούv παράδοξσιι, εl fJέλων τι; ζηλοiίv τον βtον τον :τροφητικόv, έJ.έγχωι•, έ:τι:τλιίσσων 

τον άμαρτώ•οιιτα κακολογείται, μισείται, έ:τιβουJ.εύεται; - 13 ~Iatth. 25, 29-
16ff l\Iarc. 6, 5 - 20f ~Iattl1. 17, l!>f - 22 l\Iatth. 14, 31 - 23 Ygl. 
l\Iarc. 5, 28; 6, 56 - 24: Ygl. Luc. 8, 47 - 2;) l\Iarc. 5, 31; Lιιc. 8, 46 -
271 Ygl. Harnack τιτ. 42, 4, 101- 29 ~IattlΙ. 17, 20 

2 ταυτd Υ ταϋτα Η 7 ταυτd Η Υ 9 Ι. ::rροφητώι• Koe (wegen έν 
έκεl~οοις z. 10) 15 άνέγραψε Η 21 Πέτρσιι κατα:τοηίζεσθαι Υ 23 άi.J.a 

μόvσιι] hiermit sctzt :\Ι wicder ein: fol. Ιβr 
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έt•θεt• lκεί. καί μεταβιίσεταιιι, άκριβώ; δέ δοκοϋσί μοι ύ Ματθαίος καi δ 

Μάρκος τό tί:τερέχοι• ηjς θεία; διΨάμεως :ταραστιjσαι βουί.όμει•οι δτι καί 
lι• άπιστίq. δύι·αται, άί.ί.' οvκ l:τί :τί.είο1• δύι•αται, όσοι• δύι•αται έt• :τlστει τfi 
τιaι• εύεργετουμέι•ωι•, είρηκέι•αι ούχ δτι ούκ l:τοfησε δυι•άμεις διά 

5 τι)ι• άπιστία.ι· αvτώι•, άί.ί.' ούκ l:τοίησει· lκεί δυι•άμεις :τοί.λάς. 

καί δ J.lliiρκo; δέ οvκ εl:τεν δτι >>οvκ lδύ1•ατο έκεί ούδεμίω• ποιijσαι 
δ ι \ ' ... , ' ' ι ' .. "'' '-Ο ' ' , .. ι ' ι tΨαμη•ιι και εστη ε:τι τουτφ, αι.ι.α :τροσε-υηκει• · »ει μη οι.ιγοι; αρρωστοις 
l:τιθεί; τa; χείρα; lθεQά:τευσειι. t•ικώση; τιjς έ1• αύτf:J δυι·άμεω; καί οϋτω; 
τι)t• ά:τιστίαι•. 

10 dοκεί δέ ,ιιοι οτι, wσ:τερ l:τi τώι• σωματικιiJι• οί'τε αύτάρκης γεωργία 
:τρό; συγκομiδιjι• κα{!:τιaι•, laι• μι) τό :τεριεχόμ.ει•οι• εl; τοϋτο συι•εργfi (μaλλον 
δ • • ι ) ι • ι β ι• ~ - \ - ' ' ~ -
ε το :τεριεχοι• :τοιοτητι ο:τοιq. ουι.εται ο κοσμωι• και :τοιων αυτο οποιοΙ' 

θέί.ει, οί:τε τό :τεριέχον χωρίς γεωργίας (,ιιaί.ί.οι• δέ δ :τροι•οι'ϋv ov :τοιι]σαι 
aι• άι•ατείί.αι ά:τό τιj; γιjς τa a:τό τι}; γlj; άι•ατέί.λοι•τα χωρl; γεωργίας. 

15 ά:ταξ γά{! τοϋτο :τεποίηκει• έι• τιp >>βi.αστησάτω ή γιj βοτάι•ην χόρτου, 

σ:τείροι· σ:τέρμα κατa γέι•ο; καl καθ' δμοιότηταιι), οϋτω δι) οϋτε τιl έι•εργή
ματα τιaι· δυι·άμεωι· χωρίς :τίστεω; τι}; τιijι• Οε[!α:τευομέι·ωι• τό αύτοτεί.έ; 
~ > δ I \ " "{}' f' I f' I ' " ;( \ -
ε!_)γΟΙ' ε:τι εικι•υται :τρος ιασιν ου η :τιστι;, ο:τοια :τοτ αv ?ι• χωρι; τη; 

Οείας δυι•(1μεω;. καί τό γεγραμμέι·οι• δέ :τερi σοφίας έrrαρμόσεις καί τfj 
20 :τίστει καi ταίς άρεταίς κατ' είδος' ωστε τοιοϋτοι• :τοιi]σαι λόγοι•. »κdν γάρ 

~ ,,. ' ι ' " - ' {) ι - ' ' - δ ι • ι τις ?ι τει.ειοςη ει• :τιστει »ει• υιοις αι• ρω:τωι•, της απο σου« ιιναμεω; »α.,"'ιουση; 

εlς ούδέJ• ί.ογισΟι}σεται«, ·ίj >>τέλειος« τ!} σωφροσύι•n, ώ; »έι• ι>ίοί; άvθρώπωι•, 
τιjς &:τό σοϋιι σωrροσύι·ης »a:τούση;, εί; ούδέι• ί.ογισΟι}σεταιιι, η »τέλειος« 

έι• δικαιοσύι·n καί ταί; ί.οι:ταίς &ρεταίς, »τιjς άπό σοίJ« δικωοσύι•ης ( ά:τού-
23 σης) καί τι'ϋι• &:το σoiJ ί.οι:τώι• άρετώι• >>εί; ούδiι• ί.ογισΟήσεταιιι, δ Ο εν 

»μι} καυχάσΟω δ σοrος lι• τfί σοrίq. αvτοϋ, μηδέ δ ίσχυρος έν ηj lσχύϊ 
αύτοϋ« · το γaρ καυχι}σεω; ίiξιοι• ούχ ι]μέτεροι•, ai.i.a διijρόι• lστι τού Οεού ή 
&:τ' αvτοϋ σοrία καl 1J ά."l' αύτοϋ lσχv; καl οilτω τά ί.οι:τά. 

20. Έι· lκείι·φ τί[J καιρί[J i]κουσει• Ήρώδης δ τετράρχη; 
30 τιjι• aκοιjι• 'fησού, Καt είπε τοίς :ταισtι• έαυτοϋ· ΟVτός έστιι• 

Ίωάι•J•η; ό βα:ττιστιίς (14, 1.2[-ll]). 
Παρa δέ τι[J .1/άρκφ ούτω; καί :ταρa τrp .:lουκt7 οilτω;. διαφόρου; 

δόξας είχοι· :τερί τιϋι• :τραγμάτωι• 'Ιουδαίοι, το•a; μέι• ψευδείς, ό:τοίας 

6f :\Iarc. 6. 5 - 10 Ygl. Orig. de pι·inc. ΙΙΙ, ι, 19 (,τ, 232, 6) -
lo Gen. ι. 11-161 Ygl. Ι. Kor. ι2, 10-20ff Sap. Sal. 9, 6-26 Jer. 9, 23-
32 Ygl. Harnack TU. 42, 4, 84 Α. 1 

6 εί:rει• + <ιιύι•οι•) Koe 
22-23 i]-i.ο;•ισθιjσεται <:\Ι 

11 l. :rεριέχοιι? Ηιι 16 δι) ΚΙ ~ :Μ Η 

24/2:ί (ά:τούση;) Hu 27 τοiί < Η 
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:\lιιttlι.14.1.2 ( 11) ΊΌιη. Χ, 10. :ΗΙ 2ί 

~~ιι ψίι•υι'Ι' οί .~.:υ.δόυυκιιίοι :rεul ι'ιι·ιιστιίσηιι~ ι•f·κψίΊι• ιίι; ούκ ι'γΗψψfι•ιιιι•. 

κιιί :Cf'(!t ιlγγΟ.ιι)J' ιrι; οvχ {ι:rrι(!χιίι·τωv, ι1ί.ί.ιί τuυ:rοί.ογυι•,ιιlι·ιιιι• τrίΊι• :rt·Qί 
υ.ι~τιΤιι• ιlι•ιιγη(!ιψμ/ι•ιιJι' μι)ι•ιJJ' καί μιιδΕJ' ιίJ; :rψ); τι/ι• ίστυ!!ίω· ι'ιί.-ιιfJί::~ ι'χι)ι•

τωι•. {τ/ΙJιι:: ί'Jέ r ιίι;) ιlί.1JΙ7εί~, I~J; :Cf'[!t ιlι·αστάσειιι; 1'FΚψίΊι• fJτι f.γt-ίρω•τιιι. 

•ί Μίδιισκοι· ();· Φυ.uισιιίοι. το OVJ' ζιιτοvμFJ'ΟJ' κιιτίι τιjι• TΓJ:C()J' t~στίι·, εi Τ()/-
, :!i \ - δ 'Ι: ~ , , '11 , i) , - , , 

ι.ιι·τη τι; 11 ι• :rερι 1μυχιμ; ιι~ιι, ηι• f''J(!OI'ει (!UJ η; εσqιιι.μιι•ιοJ:: κιιι τΙJ·ε; 

τιΤιι• ιί:rιJ τυϋ ί.ιιυv. ότι ό :rψj ιjί.ίγου άι·αιψΟεί:: ύ:r' ιιvτυϋ Ί ωά ι• ι• η; ιlι·έση, 

ιl:το τώι• 1'εκuιϋι· μετά το ά:τυκειτυ.ί.ισfJιjι·ιιι, κιιί Ψ· ιιvτό; iτiΙJψ οι•ι)
μιιτι ΧIJΙQfiE1'0; καί καl.ούμε?·ο; 1-fόι• I Ίησοϋ;, ι)εκτικό: τώι• rιvτιίΊι• διΨά- 46:-) 

10 ,ιιεωι·, ιι'l :rρότεΙJοι• iι·ιίΙJγουι· 11' τι~ Ίωάvη]. :rοίω• οϋΊ· εχει :τιΟιιι•ύτητυ. τdι· 
έ:rί τοσοί!τοι• γι•ώΙJψοι• :τω•τί ί.αι"f> καί διαβόητοι• lι• δί.lJ τzj 'Ιοι•διι{~L, οι• 
έί.εγοι• ι•ίόι• εlι·αι >Jτov τέκτοι·ο;ιι κιιί λlαΙJία:. καl U.δεί.ιτούς έχεη• τοιούσδε 

• 'δ • • ,,. ο ~ · .. ·ι ' .. · :;; z · κιιι α ει.ιτα;, 1ΌJΙΙ~εσ αι ειι•rιι ουχ ετερω• ωαι•ιΌι•, φ :rατψ! 11 ι· ~ιιχιιριυ.; 

καί ,ιιιίτηρ Έί.ισάβετ. οι~δ' αύτοί άσημοι έι• τι~ ί.rιιp; είκό; δ' ότι ό ί.ιιό; 
15 Ι[{!ΟJ'οvι•τε; :rεΙJi τoii 'Ιωάι•ι·ου >>δτι δι•τω; :rρυιτιίτη; ψ·ιι, καί τοσοϋτοι 

τυγχάι·οι·τε;, ιίις ιτοβεϊσθαι τούς Φαρισαίοι•; (διίι τό μι] δυσάρεστοι• δο
κείι• τι'[J ί.αιp ).έγειι•) a:rοκρίι·εσΟαι, :τότεροι· "έΕ ο{ο(!ω'οϋ 1}ι• 1j έ~ ιlι·Οψfι-

' β' , - ' ' , .. , ' \ , z , 
:τωvιι το α:rτισ,ιια αυτου. ουκ ηγιΌοtΨ tJιοι• αυτοι· τυγχωοειι• ιιχαριοι•. 

τάχα δε ΚUt εί'; τΙJ•α; ΕΙ[fJrισει• ιιiοτι7Jι• τά τίj; έιιJΙ]U,ιtέι•η; ο:rτασ{α; έι• τιp 

20 ι•αqϊ, ιτω·έι•το; τιp Ζαχιιρlq. τοr Γαβριιίi-. :rοίω· δι} οvι• έχει :rιfJαι·ότητιι 
1} τοϋ είτε Ήριόδου είτε τιι·ώι· ά:rό τοv /.αού ιl:rάτη, :rρό; τό 1'ομίσαι, δτι 
ού δύο τ11·i; γεγόι·ασιι· ό ΊωάιΨη; καί δ Ίησοv;. aί.ί.' εί; καί ό rιύτό; (;)v 
Ί (ι) ά 1'1' η ς ' aι•αστάς μετά τό a:rοκειταl.ισfJ ιj?·αι έκ τ Qj I' ~·ε κ ρ ίί) }'' έκί.ι}{} η 
'Ιησούς; 

25 Λέγοι δ' ϋ.ι· τις τι}ι• τιjς μετεJ•σωματιfισεω; ψυδοδοξίω• γεγοι•έι·αι 
έι• τιp • Η ρώδn κα{ τι σι τώι• &..ιό τοϋ ί.αοϋ, άιτ' ί]ς φοι·το τόι• :rοτε 'ΙωάJΨψ 
, , , .Q \ , - ·~ ~ {), , \ β' • 'l -
εν γε1•εσει γει•εσυαι και εκ ιοεκuωι• εr.ηr.υ ει•ιιι ει; τοι• ιοι• ω; ησοιΨ. 

0.).).' ούδέ ταύτψ τ-Υιι· ψεvδοδοξ{αι• :rιΟω•ι}ι• Nj. ι•ομισΟιjJ•αι ό μεταξύ χρόι·ο; 
nj; γε1•έσεως 'Ιωάv1•ου καί Ίησοϋ, ού :rλείοι· μψίi>ι• fξ τυγχάl'ιω'. τάχα 

30 δέ μiiί.ί.οι• τοιαύτη τις ύ:rύl.ηψι; ψ· έι· τιp Ήρι!Jδη, δτι αί έι•εργι}σασαι 

12 Ygl. :ί\lattlι. 13, 55ί (η~:l. :\laι·c. 6, 3 ,-ar. lε>ct.) - 1.> :\Iaι·c. 11, 32-
17 :\larc. 11, 30 - 19f Ygl. Lnc. 1, 22. 19 - 2.>-28, 8 C1 Xr. 186 Or. Π 
163, lίf An. Hier. in :ί\IattlΙ. 100 C: qιιidαιη. ccclesiastίcorιιιιb iιιtcrpret·ιιιιι. 

catιsas qtιaerit, qιιare Hcrodes ista sίt sιιspίccιtιιs ε>tc. - 28 f Ygl. Luc. 1, 
24-26. 36 

4 [ώ;] ΚΙ ygl. S. 26, 33 8 αύτό;] ό αύτό; ι• 9 αύτι;jι• Hu αύτοϋ :\1 Η 
11 :rαι•τί] + (τ<!J)? Kl 20 ι•αί[ι )I πc. r. ί.αi[ι Η a Υ δι)< :\1 22 ό3 

Hc < :\1 Ha 23 έκ] ά:rό l\1 29 :rί.είωι• Η 



28 Origenes, Mattlιanserklii.rung l\Iattlι. 14, 1. 2 ( -11) 

δυνάμεις έν τφ Ίωάι•ηι μετέστησαν έπl τον Ίησούν, άφ' ώιι ό 'Ιωάννης 
βαπτιση)ς εl1•αι πεπ{στευτο έν τφ λαψ. καl χρήσαιτό τις έπιχηρήματι 
τοιούτφ · ώσπερ διa τό πι•εύμα καl η)ν δ-ύι•αμιν 'Ηλlου καl ov διa τήν ψv
χt)Ι• αvτοϋ περl 'Ιωάνι•ου λέγεται· »αvτός έστιν 'Ηλ{ας ό μέλϊ.ων έρχεσΟαι«, 

;:; τού έ1• 'Ηλίf!. ΠΙ'εύματος καl τijς έ-ιι έκεl1ψ δv1•άμεως μετεληλv{)υιών έπl 
τόν Ίωάιονψ, οϋτως ψετο ό Ήρώδης τc1ς έν Ίωάνηι δυνάμεις έν μΕν τφ 
ΊωάV1"!J έ1•ηργηκέναι τa τοϋ βαπτίσματος καl τijς διδασκαλlας (»'Ιωάννης 
γιlρ έπο{ησε σημείον ovδe έιι«), έν δe τιp 'Ιησού τaς τεραστίοvς δυνάμεις. 
το δ' δμοιόι• τις φήσει ύπειληφέι•αι τοvς εlρηκότας 'Ηλ{ωι πεφηνέναι I εν 469 

ι ο τψ 'Ιησού, ι7 προφι}τψ έι·α »τώι• άρχαlων<< έγηγέρΟαι. οvδeν δe ζητήσεως 
έχεται τό δόγμα τcον είρηκότωιι »οτι προφι}της ύJς είς τών προφητών<< ήν 
'Ιησούς. ψευδής μeν οvι• ό τοϋ είτε Ήρώδοv λόγος, (δς) περlτού'Ιησού έστιν 
άναγεγραμμέ1•ος, είτε ό ύπό τιι•ων εlρημέΙ•ος. πλι)ι• δοκεί μοι μfiλλον έχεσfJαι 
πιfJα~•ότητος τό άι•άλογον τψ »eν πι•εύματι καl δυι•άμει 'Ηλίου« προεληλυ-

15 {}έναι τον ΊωάΙ1J'ηΙ' τοίς νύν ύποΙ•οουμένοις περl Ίωάν)•ου καl 'Ιησού ύπο 

τούτωι•. έπεl δe πρώτον μeι• έμάfJομεν οτι μετa τόι• πειρασμον ό σωτfιρ 
»άκούσας οτι 'Ιωάννης παρεδό{}η, άΙ•εχώρησει• εlς τι)ν Γαλιλαlω•ιι, δεύτερον 
δέ οτι ( Ιωάι•νης) έν τ ψ δεσμωτηρίφ τυγχάι•ωι•, άκούσας τa περl τού 'Ιησού, 
»πlμψας δύο τών μαDητών αύτοϋ εlπεν αvτcp · σv εl ό έρχόμει•ος, 1} έτερον 

20 προσδοκώ μεν«; καl τρlτο1• άπαξ απλώς οτι 'Ηρώm7ς εlπε περl τού 'Ιησού, 
δτι αvτός έστιν ΊωάΙ·Ι·ης ό βαπτιστιίς• αvτος Ι}γέρfJη άπό τών 
νεκρών, οvδαμόfJεν δέ προέγΙ•ωμεΙ' τόιι τρόΠΟI' τijς aναιρέσεως τού βαπτι
στού, διa τούτο 1ιύ1• καί το·ϋτο άι•έγραψε1• ό ΜατΟαίος, καl ό Μiiρκος δe 
αvτψ παραπλησίως · ό δe Λουκάς τa πολλa τijς παρa τούτοις παρεσιώπησεν 

25 lστορίας. 

21. 'Έχει δέ οϋτως 1] τού ΜατfJαlου λέξις· ό γaρ Ή ρώδης κρατήσας 
τον Ίωάννην, έδησεν αvτόν έν τfj φυλακfi. εlς ταvτ' οvν δοκεί 
μοι οτι, ώσπερ »ό Ι·όμος καl οί προφijται μέχρι 'Ιωάν)'ΟV«, μεD' διι έληξε ι· 
ή προφητική ά.."'Ζό 'Ιουδαίων χάρις, οϋτως ·t} τώι• βασιλευσάι•των έν τcp 

30 λαψ έξουσία (μέχρι τού aι•αιρείν τούς νομιζομέ)•ους aξ{ους θανάτου αvτοίς 
ύπάρχουσα) έως' Ιωάι•J•ου 1}ν, καl aΙ•αιρεθέJ•τος τού τελευταίου τών προφητών 
παρανόμως ύπό του Ήρώδου άφrιρέ{}η ό Ίουδαlων βασιλεύς τijς τού άΙ•αι
ρείv έξουσίας. εl γάρ μι) άφl7ρητο αύτι)ν ό 'Ηρώδης, οvκ llι• έδlκασε1• ό 

3. 4. 14 Vgl. Lnc. 1, 17- 4 l\'Iattlι. 11, 14- 7 Joh. 10, 41- 9f Vgl. 
Luc. 9, 8 - 111\Iarc. 6, 15-17 l\lattlι. 4, 12-181 1\lattlι. 11, 2f- 23 Vgl. 
l\Iarc. 6, 17ff- 281\'Iatth. 11, 13. Vgl. S. 29, 9f. 27; Hantsclι TU. 34, 2a, 43 

1 ό < Η 2 τις (dv) Dielιl 
18 ('Ιωάννης) Κοο 20 εl:τεv Η 

12 (Βς) Diehl Koe 
27 ταύτα 1\J 

14 τιϊ> ΚΙ το l\1H 



1\latι\ι. 14, 1. 2 (-11) Tom. Χ, 20. 21. 22 29 

Πιί.ϋ.τος τον Ίησούν τι)ι· iπί {)ω•άτφ, α;,;: ήρκεσει· ι'iι· εlς τούτο ΊfριΜη; 
,ιιετίι njς τώv aρχιερέων καl I πρωβυτέρω1· τού ί.αοϋ είς τοϋτο βoυi.ijc:. 4 ϊιι 
καί τότε (οlμαι) πε:τl.1}ρωται τό ύ:το τού 'ΙακόJβ πιιάς Ίούδαν τούτον εlρη
μέ1•οι• τάν τρόποι• · >>ούκ έκλείψει U.ρχωι· iξ 'Ιούδα, ούδε ήγούμει•ος έξ 'Ισραψ., 

- f1 , , ... ο . '11' ~ , ' ~ ' δ ' '{) - ' δ. • • " εως ω• ει. 17 ψ α:τοκειται, και αυτος :τροσ οκια ε ιΊω•ιι, ταχα ε και arn· 
gέ{)ησω• τψ· έξοvσίαν ταύτην 'Ιουδαίοι, njς {)είας παρασχούσης προνοίας 
ηj τού Χριστού διδασκαί.{~ έι· τιp ί.αιΤι ι·ο,ιιψ, ίι·α, κάν κωί.ύηται ύπά Ίοv
δαίωι• αϋτη, ai.J.a μή μέχρι uιιαιρέσεως τώιι ΠtστεVό11τΟJΙ' χωρij, δοκούσης 
κιιτa j•όμοι• γίγι·εσΟω. 'Ηρώδης δε κραη/σας τάΨ Ίωά1'νην έδησει• 

10 i1• φvλακfj καi ιlπέ{)ετο, σύμβοί.οι• ποιώιι τού (τό δσοι• έφ' έαυτφ καl 
η] κακίg. τού λαού) κατq.δήσαι καί κατακί.είσαι ί.όγογ τάι• Π(!οg:ητικάι• καΙ 
κω).ύσαι αύτο1' l!τι μέι·ειι• τijς ύ.ί.ηΟείας ΚΙίρυκα έπ' έ/.ευ{)ερίq., ώς το πρότεροι·. 

τούτο δέ πεποίηκει• Ήρrίιδης διa Ή(!ωδιάδα τr)ι• γυ1•αίκα Φιλίπποv 
τού άδελφοϋ αύτοϋ· l!ί.εγε γaρ αύτip ό Ίωά1'1'ης · ούκ l!ξεστί 

15 σοι έχειν αύτι}1·. οvτος: δl ό ΦΟ.ι:τπος ήι• τετράρχης J>njς Ίτουραίι1ς 
καί Τραχωι·ίτιδος χώραςιr. το·lς μlι· οvι· οί'οιοται δτι ά:τοΟω·όι•τος Φιλί:τπου, 
Ουγατέρα καταλιπόντος Ή ρω δ ιάδα, lγημε η} ι• το ϋ άδεί.φοϋ γυναίκα 
ό 'Ηρώδης, τοϋ 1•όμου τόι• γάμοι• έι• ιl:ωιδίr;.l σvγχωροϋι•τος. ήμείς δέ, 4ίl 
μηδαμι] σαq:ώς εύρίσκοι•τες τε{)ι·ηκέγαι τάιι Φίλιπ;ιοι•, μείζοι• έτι τά παρα-

20 1'όμημα τι'[> Ήριhδrι ί.ογιζό,ιιε{)α γεγοι•έι•αι, δτι καl ζώι•τος άπέστησε τού 
&δε λφο v τ ι} J' γv ι· ιι ίκ ιι. 

22. Διόπερ Π(!Ο'J'ητtκιϊ παρρησίq. κεκοσμημέι·ο; ό ΊωάιΨης καί μι) 
κrιταπληττόμει·ος τά βασιλικόι• άξίω,ιια τοϋ Ήριίιδου, μηδi διa τό δέος 
τού Οα1•άτου :ταρασιωπώ1' :rερl τού τηί.ικούτου δ.μαρτήματος, έλεγε τιp 

25 Ήρώδrι Οείοv:rί.ηρω{)είς φροl'l},ιιατος· ούκ έξεστί σοι lχει1' αύτήν· ού 
γaρ >Jέξεστί σοι έχει ι• τήν γυι·αίκα τού aδεί.φού σου«. (καi) ό ,ιιiιι • Ηρώ δη ς, 
κρατ1]σας τάι•'ΙωάΙ'1'1]1', δ1}σας ύ.:τέ{}ετο έν τfj φυλακfj,μήτολμώ1' 
πά1'τη aποκτείι·αι. J>τόν :rροφητικον ί.όγοι•« καi ύ.ι•εί.είν άπό τού ).αού • ?J δi 
του βασιλέως τ-ί'jς Τραχωι•ίτιδος γvι•ι}, ΠΟΙ'ηρά τις οvσα δόξα καί μοχfJη(!ίι 

30 διδασκαλία, Ουγατέρα έγέ1'1'ησει• όμώι•υμοι·, ής τa δοκοίh•τα εϋρυΟμα Κll'lJ· 
ματα άρέσαντα τιp Ή ριύδrι (τά γει•iσεως ύ.γαπώι•τι πράγματα) αί'τια γε
γένηται τού μηκέτι εlι•αι έν τι'[> ).αιp κεφαλη,. :τροφητικψ·. μέχρι δέ τοϋ 
δεv(!ο 1'ομίζω τά δοκούι•τα κατa TOI' ι·ό,ιιον είι•αι κινήματα τού ί.αοϋ τιϋιι 

3ff Ande1·s in de1· fiilschlicii deιn 01·igenes zugeschriebenen Homilie 
XVII in Gen. - 4 Gen. 49, lO - 12 Ygl. Ι. '.fim. 2, 7 - 15 Lιιc. 3, 1 
16ff d. h. Joseplnιs? Ygl. Harnack TU. 42, 4, 52; dazu s\ay, Joseplnιs ··-
18ff Vgl. Deut. 25, 5- 26 1\larc. 6, 18- 28 Vgl. Π. Petr. 1, 1!) 

5 ΦJ δ Η :!6 (καi) ΚΙ mit V :!~ καί <Η 30 διδασκαJ.εία Η 



30 Oι·igenes, )lattlliίιtserkHίrung 1\Iatth. 14, 1. 2 ( -11) 

'Ιουδαίων μt} aλi.o τι τυγχάι·ειν ij τtjς Ή ρωδιάδος fJυγατρός. άί.λ' ή 
·ιι δ 'δ " • ' ,. • , • ' .. • • • ' a ρω ι α ος ορχησις ει•ω•τια11ν ορχ,ισει αγιq., ην οι μη ορχησαμε2Όι νει-

δισ01}σοντuι άκούοvτες · »·ηύλϊ]σαιιεν ύμίν, καί ούκ ώρχ1]σασΟε«. καί έν 
f)). ' .Ι.' ' β • ' ' - • ' ' - •• l γΕ'Ι'ε .ιοις υε :ιψ}ω'ομοv ασιι.Ευοιοτος αυτω~· ι.ογου ορχουι•ται, ως αρ σκειν 

;j lκεί}•φ τcp ί.όγφ τaς κιι•ήσΕις αvτώ2•. lτιί{}ησε μέ2• οvι• τις τώι• :ιρό ήμώv 
η)2• aι•αγεγραμ,ιιέ'"Ψ lι· Γε2•έσει τοv Φαραώ γενέfJλιοι• καί διηγ1ίσατο ότι 
ό (/'UVi.oς τa γΕΙ'έσΕως uγα:r;/ίjv πράγματα έορτάζει γε1•έfJί.ιο1'. 1J,ιtείς δΕ άπ' 
tκεί}•ου ταύτψ εύρό~·τες ι'η:ορμι}ι• tπ' οvδψιύ.ς γραφtjς εvρομει• ύπό δικαίου 
γεJ•έfJλιοι• aγομένψ. άδικος γaρ μϋ.λλον lκείι•ου τοϋ Φαραώ ό I • Ηρώδης. 472 

10 καί γaρ ύπ' lκείι•ου μb• lι• γε}·εfJί.ίφ aρχισιτοποιό; άι•αιρείται, ύπό δέ τού
του • Ιωάι•}•ης, ού >ψΕίζωι• lι• γε2'1111τοί; γι•ι·αικώv ούδείς lγ1]γερται<<, περί 
OV ό σωτfιιJ ί.έγει. >·ui.i.a τί έξεί.ηί.ύΟατε; :ιροιrl]τψ lδείι•; J•αί λέγω vμίv, 
καi περισσότερον :ιροrt)του«. ai.i.ι:L εύχαριστητέοι• τcp fJεcp, ότι, εl καί 1j 
:ιροιrητικιj a:ιό τοϋ ί.αοϋ 1}ρται χάρις, 1j πάση; lκείι•ης μείζωι• lξεχύfJη εl; 

1;; τa έfJι·η διa τοϋ σωτ-ιjρο; 'lfl(ίJι· 'Ιησοϋ, "δς έγέ1•ετο l1• 1•εκροίς έί.εύfJεροςιι. 
»l'l γaρ καi lσται•ρώΟη έξ άσΟε2•εία;, άί.ί.ι:L ζ!i lκ δυvάμεως fJεοϋιι, 

'Έτι δέ δρα τόι• ί.αόι•, :ιαρ' ψ καfJαρa μiι• καi άκάΟαρτα lξετάζεται 
β Ι - δ' I ., \ Ι ' \ 1! 
ρωματα, κατα!f(!ΟΙ'l'ιΤαt ε :ιροψητεια ε:ιι :ιο•ακι Ul'τt υψΟV :ιροσαγο-

μέι•η. η) ι• δi κειrαί.·ιίι• υj; :ιροιrητεlας 'Ιουδαίοι οvκ έχουσι, τό κεφάλαιον 
20 :ιάmις προqητFίας .\ριστ(J)' Ίησοϋι· aρι•ούμει•οι. καi a:ιοκεq:αί.l~εται ό 

:ιr..ιοrιίηις δ,· δ ρ κ ο ι•;' lφ' οίς μiiλί.οι• έ:ιιορκείv η εvορκείι• έδει. ού ταvτόv 
\ ~ , ,. , ,., ' - δ \ \ , ., ' < ' 

γαρ 11 ι• εγκι.ημα :ιρο:ιετειuς ορκων και τη; ια την :ιρο:ιετειω• ε:ιιορκιας και 

τό δι' εύορκfας) έγκλημα aJ•αιρέσεω; :ιροq;ητικίjς. καi ov διa τοϋτο μόι•οι• 
άποκεq;αί.ίζεται, άi.ί.ι:L καί (διa) τοι\; συνανακειμέι•ους, βουλομέι•ους 

25 μii.i.i.o2• άι•αιρεfJιj2•αι τόν :ιροφ]τψ ιj ζ1jv. συι•ω•άκει2•ται δέ καi συνεστιώvται 
ί.όγφ μοχΟηριp 'Ιουδαίωι• βασιί.εvοιιτι οί l:ιί τιί γε1•έσει αvτοϋ Εύιrραινό-

3 )lattlι. 11, 1 ί; Luc. 7, 32- ;)ff Ριιίlο ιιe ebr. § 208 (Ι, 388 :\1); Harnack 
T"G. 42, 4, 21 Yerkennt ιlie Bι>ziehung auf Ρ11ίιο. Ygl. Orig. hom. VIII, 3 ίιι 
Lev. (ΥΙ, 396, 22ff)- 'iff Ygl. Οι·ίg. in Lev. Hom. ΥΙΙΙ, 3 (VI, 396, 21 ff); Orig. 
Seι in Gen. 40, 20 (8, 85 Lo). Υgι Hier. in }lattιι. 101 C: n1ιlluιιt it~t·etlirι~us 

aliuιι~ obserι•asse diett~ natal·ίs sιιi, nisi Herodeιn et PlιaraoιtetιJ- 10 Υgι Gen. 
40, 22 - 11 :\Iatth. 11, 11; Lnc. 7, 28 - 12 :\Iattι1. 11, 9; Lnc. 7, 26 -
1ij Psal. 8ί, 5f - 16 Π. Kor. 13, 4 - 17-31.3 Ygl. Π 163, 13ff A.n. Cb 

·:Χι·. 28 Or. -19ff Ygl. Hier. in :\Iattιι. 102 Ε: nos αιιteιι~ usqtιe hodie cerniιιJus itt 
capitc Iolιannίsproplιetac ltιdaeos Clιτίstιιιιι., q·ιιί eapιιt prophetarωι~ est, perdίdisse 

9 γaρ] ι δέ Koe ι γοϋv ? κι 13 εl s. ι HC 1; ί.αόv κι ί.όγον )!Η 

181 :rροσaγομέηι] aιιclι Π 22 (καί-εύορκία;) ΚΙ nach Π 163, 19f (ού γaρ 
ταύτόv έγκJ.ημα έκ προ:rετεία; ορκωι• κal iίι•αίρεσι; :rροφητικfι δι' εvoQκlaς) 

24 (διa> κι 
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μει•οι. χρι}σzι δέ :τοτε χαριiΙ·τω; τι~ ~ητr~ :τψ.J; τυύ; :τρο:τετiύ; όμΙ·vω•τις 
καί fJέi.οΙ•τα; έμ:πδοϊ!ι• fJρκους έ:τί :τrιψιι·ομίιι. :ταψJ.ί.ηrrΟέvτιι;, ί.έγιιη• ΓJτι 
ov :τilσα η}ρησι; ορκω1• lστί κιι.Οιίκοωιι., ι~ι; υΜέ 1] τοϋ "Ι!ψbδοι•. l!τι ι)έ 
:τρόσχες δτι ov f'F.τU :ru.ρρφ{ιι;. ιtί.ί.ιί ΚQV'{IJ. καi έ I' ιr υί. α κ rί 'fΟΙ'εύει τιjν 

;j Ίωάι'!'ψ δ • Ιltjώδη; · καί γιίρ ov ,ιtfτι'ι :τιι'.!ρι1σίιι; άρι·είτιιι ι) Ι'Ι":Ι' Ί()υδrJ.ίωv 
λαός τaς :l(!Ο'fψε{α;, δυ1•άμει ι~έ Κιιt ~!Ι, κρυ:ττr~ αvτιίς ΙlψείτΙJ.t ΚU.L έί.έγχε
ται υ.vταίς ά:τιστιοΙ'. iίΊσ:τερ γuf! εl έ:τίστη•οΙ' .Ι!ωσtϊ, η~ 'lησοϋ έ:τ{στευσαv 
ϋ.ι•, ούτω; εί έ:τ{στει.•οι• τοί; :rροιιιίτω;, :τροσιjκω•το UΙ' τό1· :τροg:ητευόμει•οΙ'. 
ά:rιστοmοτες δέ τούτφ κάκεί1•οι; ά:τιστυvσι κιι.i ά:τοτέμι•ουσιι• έ ι• ιι- υ i. ι ι κ ti 

IU κατυ.κί.είσω•τες >ιτόΙ• ί.ι)γω• τό1• :rροφιτικι)Ι''<, κιι.i έχοι•σιΙ' ιιύτό1• ι•εκρό1• καί 
διυ.ιρεfJέΙ·τυ. κυ.ί μηδαμοϋ ύγιιj, t!:τεί μ ιί I"Οοί'σιι• αvτόΙ·. άί.ί: ιίμείς όί.όκί.ηροι• 
έχομει• τοv Ίησοϋ1•, :τί.ηρωfJείση; τιj; :τερi αύτοϋ ί.εγούση; :τροqητεlα; · 
»οστοv1• (αύτοϋ) ov σιΨτριβιίσετιιι·. : 4i3 

23. Οί μαfJ·ι,ταi δέ έί.ΟόΙ·τε; τοv ΊωάΙ'J'ΟV {)ά:ττοι-σιΙ· ΙJ.Vτοϋ τιj 
15 ί.εί-ψαι·οι•, κ α ί έί. {) ό Ι' Η; u:τ ιίγγε ι ί.ω• τ ifΊ 'Ι η σο ϋ. ό δέ ά vε χιb ρ η σε Ι' 

είς έ(!ημοΙ' τό:rΟΙ". τιί ί/fJΙ"'j" ΚU.t μετά τιjι• τWΙ' :lfJO'fψCOI' aι•α{ρεσιΙ' 
οχί.οι avτίfJ ιίκοί.ούΟησαι· u:rό τιο1· :τω·ταχοίJ :τόί.ειιJΙ•. fJι·τιι·α 
:τoi.i)J' οι•τα fJεασάμεΙ•ο; έσ:τί.ιιγχι•ίσ{)η καί έΟt·ρά:τει•σε τοvς άρ

ρώστους αύτι"ίΊι•, καί μετά τούτο τρέιμι τοίς εvί.οyι1 0είσι καί :τί.εοι·άσασι1· 
20 lξ οί.ίγωι· ίίρτωι· τοvς άκοί.οι.•·Οι}σω·τα; αvrίfJ. άκο·ύσας δέ δ Ίησο·ϋ; 

aνεχώρησεν έκείΟει• έv :τί.οίφ εί; έρημοι• τό:το1• κατ' lδία1• 
(14, 12.13 [-14]). 

Τό μέι• ιjητόΙ· διδάσκει ιjμil; δση δ-ίΨαμι; ά:τό τιίjι• διωκόl'τι•JΙ' κιι.ί τιj; 
:ιροσδοκίας τοϋ διά τό1· ί.ιjγοι• έ:ιιβοι•ί.εύεσΟαι UΙ'aχω(!είv · τοί'το μέιι γιίρ 

25 κατδ. τό εύί.όγιστοι• γέΙ•οιτ' ίίv, το δf: δυΙ·άμnοοι• έξω εlΙ·αι τι;jι• :rε~ιστατικυjΙ· 
~ ' - ' - ι ' 'r ' ι δ'., > β'" ~ ομοσε χωρειι• αυτοι; :Cf!ο:τετες εστι και iJ~aσv. τι; ε ετι αμq:ι αι.οι ω· 

:ιερi τού έκκi.ίΙ•ειι• τά τοιu.ϋτιι. τοi' 'lιρυv ov ,ιιόΙ'ΟΙ' έ:ιi τοί; κατά το Ι' 'Ιωύ.ι·ι•ψ 
aι·αχωρ1]σω•το;, aί.ί.ιί καl διδάσκοι·το; καi ί.έ;'οl'το;. ιιέιίι· διι:Jκωσιιι ·ύμii; 
έν ηj :τόί.ει ταύτrι, cμf:γετε είς τι/ι• έτέραι•ιι. έ:τεi.{)άι·τα fΙFΙ' οvι• ov :ταρ' 

30 ι}μil; :τειρασμόΙ· uJ•αγκαίοι• ύ:τομlι·ειι• είηει·ι'ύ; ί.ίω· κu.ί τεfJαρρηκάτω;. :ταρόΙ· 

7 Ygl. Jol1. 5, 46-10 Ygl. ΙΙ. Petι·. l, 19-11 Ygl. Tit. 2, ι; -13 Jσh. 
19, 36- Η-ΗΙ Ygl. Π 164. 18ff λη.- 22-2~ Ygl. cΙuc Xr. 19 Or. (Π 164, 

19 app. An.) Ygl. Hier. in )lattlt. 103 Β: siι·e ideo ·recessit, tιt 1ιobis praebeι·ιt 

exe1npluιι~ ·ι:itωιdae ultro trαdeιιtiιιιι~ se teιιι.eritati.y - 26ff Ygl. Orig. c. Cels. 
Ι, 65 (Ι, 118, 5ff): ton1. XXYIII, 23 in .Jolι. (ΙΥ, 418, 24ff)- 2~ :\lattl1. 
10,23 

2 όρκου; + :rρό; τοι\ς :\Ι 3 Χ!!ιjσι; Π 6 i.aό; ΚΙ ί.όγο; :\1 Η 12 :ri.η']ω-
, {J .. , , α_ 

Dήσει; Η 13 <αύτοίί) ΚΙ mit Π 21 εν :r.ι.οιω εκει&εν Η 24 τόν ί.ι)γοι·] 

aucl1 cΙuc Χι·. 19 τιί)v ί.6γων Η 2.) ϊ'έι·οιτο :\[ 27 τοίί 'Ιησοίί ού μt)ι·οι· 

έ:r.l τοί; κατά τόι• Ίωιiνι•ψ ΚΙ mit cΙuc Xr. 19 ού μ. έ. τ. κ. τ.'/. τοίί Ίησοϋ :\1 Η 
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δέ έκκί.ίι•ει1•, τούτο ιη) ποιεϊι• τολμηρόι·. έ:rεl δέ μετά τό ρητόν καl κατά 
' ' ' , 'ξ , ~ , Η ' β ~ {) , ' >Τ ω•αγωγην τον το:rον ε εταστεοι•, ,,εκτεο1• οτι ε:rι ου,.εv εισηr; :rαρα .ιου-

δα{οις τιjς προφητείας καί άι·αιρε{)είσης, διά τό τψiiσθαι παρ' αvτοϊς τά 
γενέσεως πράγματα καί κατά άποδοχι)~· κε~·ώ:v κιι•ήσεωι• (γεγενημένων, ώς 

' ' ' ~ {} , δ ζ , • '{) , ' • - • δ' • ~ β , 5 μει• παρ α,.η ειg. ικα ovσn, αρρυ μων και εκμει.ωι•, ω; υπο,.αμ ανει 

ό τών φαύί.ων aρχωv καl οί σv1•εστιώμε1•οι αvτφ, εvρύ{)μων καί άρεσκόντων 
' , ) ' - • '[ - ' ' - , ' .. , ' β ~ {) -εκεινοις, ω•αχωρει ο η σους απο του τοπου ε1•φ :rροφητειαεπι ου,.εv εισα 

κατεδικάσΟη. aι·αχωρεϊ δέ είς τόν έρημο1• Dεov παρa τοϊς έΙJι•εσι τόπον, 
ίι·α ό τοϋ Dεov λόγος, αίρομέ1•17ς τής βασιλε{ας aπ' έκε{,·ων καl διδομένης 

l ο Ι>Εθ)•ει ΠOLOV1'τt τούς καρπούς αvτijςιι, γέιοηται έν τοϊς έΟι•εσι, καl δι' αvτόι· 
~>πολλaιι γένηται >>τά τέκι•α njς έρήμου μiiί.ί.οι•ιι (μήτε 1·ύμω• fι?]τε προφήτας 
δεδιδαγμένης) Ι>ή ηjς έχούσης τόι• aι·δραιι, τόv 1'όμοv. 

"Ο ' _τ 'λ • • ι , ' τ δ , .,. • " ;χ • τε μει• ovv πα αι ο ι.ογος παρα .ιου αιοις ην, οvχ ουτως ην παρ 
• - • , - "-<1 δ ' ~ ,,. • ~ , , - , 

αυτοις, ως παρα τοις ε·υι•εσι · ιο ,.ε ι.εκται ε1• =τ,.ο ι φ, τοvτεστι τφ σωματι, 

15 είς τόι• έρημu1' τόπον κατ' lδίω• γεγοι·έι•αι. ι.ίκούσαντα :rερί τής aναι-
1 - ' ' 'δ ι δ ι ι , ' v ,:χ ' ' -ρι:σεως του προq:ητου. κατ ι ια1• ε, γει•ομε1•ος ει; την ερημον, ηv εν αυτn, 

τιp ίδιάζο1•τα εlναι τόι• λόγο~· καl τή1• διδασκαί.ίαι• αvτοϋ :ταρά τά εlΟισμένα 
έι· τοίς έΟι•εσι γίι•εσθαι καί 1'Ε1'ομισμένα. καί οί έv τοίς έΟvεσιν lJχί.οι 
άκούσαΗες ί.όγον έπιδεδημηκέναι τj'j έρι}μφ αvτiίίν καl τοϋτον κατ' 
'δ , , ( • δ δ , ) • ~ , {) • - • ' -20 ι ιαν τυγχαι•ειι· ως προα.ι-το ε ωκαμεν ηκο,.ου ησαν αυτφ απο των 

lδίωι• πόλεων τψ έκαστον καταί.εί.οι:rέJ•αι τά :rάτρια τής δεισιδαιμονίας 
έΟη καl τιp τοv Χριστοϋ προσεί.ηί.vθέι·αι 1·όμφ. :rεζ?ί δέ αvτψ, καί ούκ 
έv πί.οίφ 1}κοί.ούΟησαv aτε μή τφ σώματι, ι.ίί.ί.ά γυ,ω•fί τf7 ψvχfj καl τfί 
&:τό τοϋ ί.όγοv :τεισθείσrι :rροαιρέσει fικοί.οvΟηκότες τfί εlκόι•ι τοϋ IJεοϋ. 

25 καί πρός τούτους γ ε ό • Ιησοϋς έξέρχεται μ ή χωροvvτας :rροσιέJ•αι πρός 
αvτό1•, ί1•α τοίς έξω ( lξω) γεJ•όμε1·ος, έσω τοi•; έξω είσαγάγrι. :rοί.ύς δέ 

lff Ygl. Hier. in :\lattlι. 103 C: postq·uanb α Iudaeis et rege Iudaeorunι 
proplbetae truιιcatum est caput . .. , Iesus traιιsiit ad desertum ecclesiae locuιι&, 
quαc virωn antea non Jιabuerαt - Sff Ygl. Theoph~rlakt: εl; lρημον τόπον, εί; 

τά έD-vη τιi έρημα τοiί Uεοϋ - Dff Ygl. ~Iattl1. 21, 43 - 11 Gal. 4, 27 -
llff Ygl. Orig.Iιom. ΙΧ, 3 in Jer. (ΠΙ, 67, 13ff): (έρημο; μiν ή έκκ}.ησlα). lρημο; 
αύτη 1•όμου, έρημο; αVτη Uεoii 1ίιι· έχουσα δe άνδρα τόιι νόμον iκείνη ή σvιιαγωγή 

ί.έJ.εκται - 20ff Ygl. Hier. in ~Iatth. 104 Α: sectιtae sunt eun} turbae relin
quentes civitαtes suαs, lιoc est pristi1ws coι1versationes et 'l:αrietαtes dogιnatun}. 

cgressus αuteιιι lesus significαt, qιιοd turbαe ••• vires pert•eniendi non habu
cι·i,ιt-24 Ygl.Kol. 1, 15; Π. Kor. 4, 4-26-38, 2ί Ygl. ctucxr. 20 Or. 

1 Ι. μετά (τό έκτεθεiσθαι) το !}ητόιι? Koe 5 dρύθμωJ• :\Ι Η 13 ί.όγος] ,.ό
μο; Μ :!6 (έξω) Κl, Ygl. Orig. in ProY. 1, 6 (Lomιn. 13, 221): οδ μόνοιιδtέξέρ
κεται τιjς οίκlα; αύτώJ• ό 'Ι ησοiί;, ϊι•α τοi; έξω έξω γεt•όμενο; }.αi.ιίσn τιi; :rαaαfJoi.ά; κτλ. 

4ϊ! 
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ό έξω uχί.ος, εlς ΟΙ' έξέρχεται δ τοϋ fJεoiJ )..Jγος, Κ(J.l ιr.χ/tL; τιj ψ~ς τιj.; 

έ:rισκο:τιjς αύτοϋ ι·l; αvτοι• ε ί δεν αvτόν, καί iδών τοϋ έί.εείσΟιιι μύ.ί.ί.οι· 
αύτοv; aξίους διa το έν τοιοίσδέ τισιι• εί1•αι, ώ; rμί.άι·fJρω:τος :τέ:τοvΟυ 
ό ά:ταΟι)ς np σ::ιί.αγχ1•ισfJιjηJ.ι, καi ov μό1•ον έσ:τί.αγχΙ•ίσ{)η άί).a κr1i 

5 τοvς aρρώστοι•; α-ότών έ·Οερά:τευσει• Πχοι•τα; :τοικίί.α καi :ταντο
δα:τa a:r() τιj; κακία; άρρωστιίματα. 

24. Εί δi fJέί.ει; lδείι• :τοϊά έστι τa τιϊ; φvχιjς άρρωστιίματα, κατω·rJtι 
μ οι τούς rτιί.αργvροι•; καί τού; q. ιί.οδόξοvς καi τοvς rμί.ό:ταιδα; καi εϊ τί: 
έστι q:ιί.ύγvι•ος · ;ωi τούτους γaρ lι· τοϊ; οχί.οις lδcuv καί σ:τί.αγχνισΟεί:; 

10 έ:τ' αύτοί; έΟερά:τευσει·. ov :τύ.ν δέ άμάρτημα ι·ομιστέοι• ιlρρωστίω• 
είι•αι, άί.ί: u:rε'J έι·α:τέσκψιιει• δί.rι η} ψυχl}. οϋτω γaf! lστιν lδεϊι· τοv; ,ιιiι• 
rμί.αργύρους δί.ους τπαμι!ι·ους i:τί το άργύριον καΙ τ IJI' τούτου rροι·ράι• 
καi συι·αγωγιίι•, τοvς δε rr ιί.οδόξοvς έ:τί το δοξάρια ι·, κεχιίι•ασι γaρ :τερi το ι· 
ά."τΟ τώι• :τοί.J.ώι• ΚUL χυδαιοτέρων i/;ταιι•οι•, Καt ΤΟ aι•άί.ογον 1'ΟΙίσεις έ:tt 

15 dίι· dπο,ιιάσα,ιιει• ί.οι:rώι·, καί εϊ τι U.i.i.o τούτοι; έστί :ταριι:τί.ιίσιοι•. l:rεl, οί5ι· 
διηγούμει·οι το iΟερά:τευσε τοι)ς aρρώστους αvτώι· ε'ί:τομεν μι) :τύ.ι• 
άμάρτημα είι·αι aρρώστη,ιια, U.ξιοι• ά:rο τιjς γgιιφj; καί :τεgί τιj; διαrτοριiς 
τούτων :ταραμvΟιίσασθαι. q:ησί δι) ό ά.ιόστοί.ος Κοριι•Οίοι;, :rοικίί.α i!χουσιι· 
άμαρτι]ματα, γράq:ωι• • >>διa τοϋτο έν ύμϊν :τοί.ί.οi άσΟει•εϊ; κιιί agρωστοι 

20 καi κοιμώνται ίκω·οί<ι. aκοvε γaρ έν τούτοις τοϋ >ικαt« συι·δέσμου, :τ}.έκοvτο; 

καΙ. συμ:τε:τί.εγμέι·ον :τοιοvντος iκ διαφόρωι• ά,ιια'.}τημάτωι•, καΟο οί ,ιιέι· 
εlσιν άσΟενεί;, ετεροι δέ ii']ρωστοι :τί.έοι• ij άσθε1·εϊ:;, ;ωί U.ί.ί.οι :τα'!' άμrτοτέ. 
govς οί κοι!,ιιώμει·οι. οί ,ιιiν γaρ όί.ισΟηρiiJς διa τι)ι· τιjς ψvχιj; άδvι·αμίω• 4ίJ 
:rρος το ότι:rοτοvv άμαρτάνειι• έχοι•τες, κϋ.ν μη δ}.οι ώσιι· ε/'δου; τιι·ο; άμαρτία; 

25 6Jς οί aρρωστοι, άσ{}ει·εί; εlσι μό~·οι•. οί δε δί.rι φvχΠ καi δί.!J ;ωρδίq. καi 
o}.rJ διανοίq., άvτί τοϋ τον fJεον άγα:τiίι•, άγα:τώι•τες a'.}γV'.}tα ι'} δο~άρια ij 
γύι•αια ij :ταίδας, οδτοι :r).έοι• i} άσθει·εία; :τε:τόι•θασιν καί είσιν ϋ.ρρωστοι. 
κοιμώνται δi οί, δέσι• προσέχειν καi iγρηγορέι•αι τf'ί ψυχt}, τοϋτο μέν ov 
:tοιοϋι•τες, a:ro δέ ;το).).ιjς a:rροσεξίας νυστά;οι•τες τι)ν Π(!Οαίρεσιι• Καt 

30 ύ:τ~·ώττω•τες τοίς ί.ογισμοί; • ο'ίτιι·ες >ιέι·υ:τι·ιαζ6μει·οι σάρκα μiν μιαίι·ουσι, 
κυριότητα δέ άfJετοϋσι, δόξας δέ βl.ασφημοϋσιι•<<. ο~τοι δέ διa το κοιμιiσΟαι 
έν κει·αίς εlσι φαι•τασίαι; καi :rαραβαί.ί.ομέι•αι; iνυ:τι•ίοις, ταί; :τερl. τώι• 
:τραγμάτωJ•, τa μέν ϋ:ταρ καί aληfJrϊ οvκ a:rοδεχόμενοι, ύ:rο δέ τιίJν iν ταϊ; 
:κεναίς φωτασίαι; a:τατώμει•οι. :τερi dίι· καi έι· τιp Ήσαίq. λέγεται το 

19 Ι. Kor. ll, 30 - 2;)f Ygl. :\Iatt.IΙ. 22, 3ί - 2!1 Ygl. )IattiΙ. 25. 5 

30 Jnd. 8 

1 εlσέρχεται :'11 .ι τcp] τό Ηιι 13 δi < Η 18 δt)] δe )! 
20 συνδέσμου] auclι cΙuc :Κr. 20 σίvι•δεσ,ιιω• v Koe 24 iJi.η Η 2;) καρδία] 
χειρί :Μ 2; γύναια ΚΙ mit cΙuc ~r. 20 γυναίκα )I Η 32 κει•αί;) :ιοί).αί; )! 

3 3 μiν + γaρ :ΊΙ Ι ταίς < :\1 
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34 Origenes, Matthauserklarung 11atth. 14, 12. 13 ( -14) 

»δν τρόπον έt•υπνιάζεται ό διψών ώς ό πt~·ων, καί lξω•αστaς έτι διψf!., ή 
δε ψυχή αύτού είς κενον ηί.πισεν, οϋτως έσται ό πλούτο; πάντων τών έ{}ι•ών 
" · ' · ·ι λ ' • • 'δ 'ξ _,. β β ' οσοι επεστρατευσαν εν ερουσα ημ«. ει και ε ο αμεν ουν παρεκ ε ηκεναι, 

διηγούμενοι διαφορaν aσ{}εt•ών καί aρρώστων καί κοιμωμέt•ων, διa το τον 
5 ιlι-τόστοί.ον έν τfί προς Κοριν{}lους είρηκέt•αι a έξε{}έμε{}α, η}t• παρέκβασιν 
πεποιήμε{}α βουλη{}έt•τες παραστi]σαι τί σημαlt•εται t•οητον έκ τοv και 
έ{}εράπευσε τοvς aρρώστους αvτών. 

25. Λlετa τοϋτό φησιν ό λόγος δτι όψlας δε γενομένης προσ'tϊλ
{)ον αiιτψ οί μαDηταί αύτού λέγοντες· έρημός έστιν ό τόπος 

10 και ή ώρα παρijί.Οεν ήδη. aπόλυσον οvν τοvς όχλους, lνα 
aπελ{}όντες είς τάς κώμας aγοράσωσιν έαυτοίς βρώματα 
(14, ]5 [-21]). 

Καί πρώτόι• γε τήρησον δτι μέλλων τοvς τijς.εύλογlα; aρτους διδόι·αι 
τοίς μα{}ηταίς, ίνα παρα{}ώσι τοίς δχλοις, »έ{}ερά.-τευσε τοvς aρρώστους«, 

15 lν' iiγιάJ•αντες τών ηϊς εύλογlας μεταλάβωσιν aρτων· ού γάρ δύt•ανται οί 
lτι aρρωστοι χωρ1ϊσαι τοv; ηϊς Ίησοv εiιλογίας άρτους. aλί.ά καί έάν τις, 
δέον aκούειt• τού »δοκιμαζέτω δε έκαστος έαυτόι•, καί οϋτως έσ{}ιέτω έκ 
τού άρτου« καί τά λcιπά, τούτωι• μεν ιο} κατακού11• ώς έτυχε δε μεταλαμ-
βά " ι \ ι ' - !I {) ' ~ , ι ~ ' 

Ι"!J αρτου κυριου και ποτηριου αυτου, ασ εt•ης 11 αρρωστος γιι•εται 11 και 

20 έκ τού (lν' οϋτως είπω) καροvσfJαι iiπo nj; τού άρτου δυνάμεως κοιμώμεt•ος. I 

<Ώριγένους τών είς το κατa .Ματθαίον εύαγγέλιον έξηγητικών 
τόμος ια'.) 

Ι. Όψlας δε γενομένης προσijί.Dοι• αύτψ οί μαDηταί αύτού 
(τουτέστιν έπί συιιτελείg. τού αlώt•ος' κα{}' δι• έστιν εiικαίρω; εlπείν το »έσχάτη 
ώρα έστίvιι, έv τ!ί Ίωάνt•ου έπιστολfί κεl,uεt•ot•), οίτιt•ες μηδέπω t•οοvvτες δ 
έμελλε ποιείι• ό λόγος ψασίν αύτιp ότι έρημός έστο• ό τόπος, όρώvτες 

25 τήv τοv {}είου [καί] t•όμου καί λόγου έρημίαv έι• τοίς πολλοί;. λέγουσι δ' αύτψ 
το και ή ώρα (ήδη) παρijί.{)εv, οίοι•εί παρεi.t]λυΟε το εϋκαιροv t•όμου 
καί πeοφητώv. τάχα δε τούτο έί..εγοι•, &ναφέρω•τες τον λόγον, καί διa το 

1 Jes. 29, 8-13 Ygl. 11arc. 6, 41 -14 Ygl. ::\lattlι. 14, 14- li Ι. Kor. 
11, 28 - 19f Ygl. Ι. Kor. 11, 30 - 22 Ι. JοΙι. 2, 18 

3 έv] έ:ι:ί cιuc Nr. 20 S φησι Η 11 κάμα; Η 16 καί έάιι] κllιι cιuc Nr. 20 
17 έκ < ::\1 18/19 μετα).αμβdvyv cιuc Kr. 20 μεταί.αμβdt•ει )1 Η 20ff Inscr. 
('Ωριγέιιοvς-ια') e < ::\1 Η 2ο {}είοv ΚΙ mit cιuc Nr. 20 {}εοϋ "αί l\1 Η 
26 (fίδη) Kl mit cιuc Nr. 20 2i dvαφέροιιτες τόv λόγοιι]! ΚΙ, Lίίcke! Koe 

476 



)lattiΙ. 14, 15 (- 21) 'lΌm. Χ, 24.25 Tom. Xf, ι. 2 35 

τόι• ΊωάιΨ1]V ά:r.οκεκεq:αi.ίσΟαι καί τι.ίv ι•όμοv καi τούς :r.ροq:ιίτας, οϊ ιίσαv 
• • τ • - {) - • {) .τ ( • ) • ·• • • • μεχρι ιωαηΌυ, :r.ε:r.αvσ αι. :r. α ρ η ι. ε ν ο·υv rrασιι• η ω ρ α, και ου :r.αρεστι 

τeoq:ιj τι'[J τόv κι.ιιροι• αύτijς μηκέτι έι•εστηκέι•αι, ίι.' οί έι• ηί ~!ρι]μφ άκuί.ου-
{) < ' ' ' ' δ • , '" ' • {) ' ι1σω•τες σοι ι•ομψ και :rροφηταις ουι.ευσωσι. και ετι q:ασιv οι μα ηται · 

5 ά:r.όί.υσον οvι• αύτούς, ϊι.' έκαστος, εί μιj δύι•αται ά.:τό τυjv :r.όί.εωι•, 
~ .... , ' ' - - - ' ι ι ' ι β ' 
αι.ι, απu τωv κωμων, τωι• ατιμοτερωv χωριωι•, ωι·ησηται ρω μ α. τα. 

ταύτα μέι• έφασκον οί μαfJηταί, ά:r.ογιι•ώσκοντες τοίς δχί.οις εύρεfJήσεσΟαι, 
μετά το καταί.εi.ύσfJαι το γράμμα τοiί ι•όμου και :r.ε:r.αίJσ{}αι :ι:ροψητείας, 
:ι:αραδύξους καί καιι•ιί; τροιrάς. άί.λ' ό 'Ιησούς όρα τί ά:ι:οκρίι•εται τοίς 

10 μrι.Οηταίς, μοι•οι•ουχί βοών καί σαq:ώς λέγων· ύμείς μέι• ύ:r.οί.αμβάι•ετε ότι, 
iU.ι· ύ.:r.έλfJωσιν ύ.:ι:' ~1μού ό :roi.ύ; όχλος χρ?]ζοντες τροrμ})ν, ταύτας ει~ρι]σοvσιv 
έι• κώμαι; μϋ.λλοι• ή :r.αe' έμοί, καί έν σιιστι]μασιι· άι•Ορώ:ι:ωv (ού :ι:ολιτών 
ύ.ί..λά κωμητώv) μϋ./J.οι• ή δτε :r.αραμε1:ούσί μοι. έγw δέ ύμίι• άποφαίι•ομαι 

" 7 ' ~ .. β' ,,. ' , ' ,.._ ( , ' ' 
οτι, ου μει• υ:rοι.αμ αι•ετε χρη .. ειι• αυτους, ου χρηι.οvσιι• ου γαρ χ ρε ι αν 

15 έχουσι τού ά:ι:ελΟείι•) · ού δέ ι•ομ{ζετε αύτοvς μιj έχειν χρείω• (τουτέστιν 
έμοϋ, ώς 111) δυι•αμέJ•ου αύτοvς τρέφω·), τούτου :ι:αριί τιjι• ύμετέραν :r.ροσδο
κίαν χeείαν έχουσιι•. έ:r.εί ούv :ι:αιδεύσας ύμϋ.; ίκω•οvς έ:rοίησα :r.ρος το 
διδόι•αι τοίς δεομέι·οις λογικι)1• τροrrι]ι•, ύμείς δότε τοίς άκοί.ουΟήσασί μοι 
οχλοις φ α γ ε ίι•. έχετε γάρ δύι•α,ιιιν ά:ι:' έμοiί ί.αβόι·τες τού δοiίι•αι τοίς 

2ο οχλοις φαγεϊι·, 1 nτιι·ι εί ήτε έ:ι:ιστιίσαντες, κατει·οιίσaτε α,., ότι :ι:ολϊ.φ 477 

:r.λείον έγw δύι·αμαι αύτοvς Dρέψαι, καί ούκ είρήκειτε i'lν · ύ.:r.όί.υσον τούς 
οχί.ους, lι•α ύ.:r.ελ{)όι·τες ύ.γοeάσωσιν έαυτοίς βρώματα. 

2. Ό μέν οvι• 'Ιησού ς, δι' ijι• έδωκε δύι•α,ιιιν καί έτέρωv Dρε:r.τικήv 
τοίς μαDηταίς, εl:ι:ε· δότε αύτοίς ύμείς φαγείt•. οί δέ μή άψού-

25 μεt·οι μέν το δύJ•ασfJαι διδόι·αι ίlρτους, :r.oi.i.φ δέ οί.ιγωτέρους αύτού; ι•ομί
ζοι•τες εlι·αι καί ούχ ίκαι·ού; τρέφειι• τοv; ύ.κοί.ουfJι]σαvτας τιp 'Ιησοiί, 
ούδέ Dεωρούντες δτι έκαστοΙ• ίlρτοv (1]) λόγοι• ό Ίησοϋς ϊ.αβwι• εί; δσον 
βούλεται lκτείι·ει, :rοιώι· αύτον διαρκίj :r.ϋ.σιι· όσους έάι• Ορέtραι Dli.n, rασlv · 
ούκ έχομεν ώδε εί μή :ι:έι•τε άρτους καί δύο ίχΟύας, :r.έι•τε 

30 μέν ίσως αίι•ισσόμει•οι ίlρτους είt•αι τούς αίσΟητοvς τώv γρaqίiJv ί.όγους 
καί διά τοvτο ίσαρίΟμους ταίς :r.έι•τε αίσΟήσεσιν. δύο δέ ίχΟvς ήτοι τοv 

1f Vgl. Luc. 16, 16 - 31f Ygl. Orig. tom. XIII, 9 in Jol1. (Ι\·, 233, 
20) - Vgl. Orig. c. Cels. VI, 65 (11, 135, 19ff) 

1 άποκεφαi.ίσDαι Η 2 φασίν Hu φησιν )I Η cιuc Xr. 20 :; αιJτοίος] 

τού!: oχi.OV!: cιuc Kr. 20 I έκαστο;] + κατά δύναμιν ιίJνήσηται έαυτού cΙuc Xr. 20 
6 κομών Η i ταύτα] καi ταύτα cιuc Xr. 20 12 συσηίματι l\1 13 δτε ΚΙ 
ότι l\1 Η ι; ύμύ.; ίκαvούς] ήμύ.ς χ(!εluν lχουσι )[a ύμύ.ς χ. l. )IC 20 έπι-
στdντες l\1 2i (1j) Kl Koe 28 βούi.ετuι Η cιuc Xr. 20 δίοι•uται )I 
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36 Origenes, l\latthauserkliirιιng l\lattl1. 14, 15 (- 21) 

προqορικό~· καί τόν έι•διάΟετω• ϊ.όγον, ώσ:τερεί δψοι• τυγχάι·οντας τών έι• 
ταίς γραrrαϊ; αίσΟητώι• κειμέι·ωι•, lj τάχα καί τόι• ψf)άσω·τα έπ' αvτοvς 
περί πατρός καl υίού λόγω•. διό καί αvτός »'έφαγει• ίχΟύος οπτού« άι•αστaς 

' λ β' • ' - .ΙΙ - ' • δ ξ' ~ 'δ' • έ »μερος α ωι•<< απο τωι• μα·υητωι·, και απο ε αμε~·ος ηι• ε υι•ω•το εκ μ ρους 

5 &.:ταγγείϊ.αι αvτί[J περί τού πατρός Οεολογίαν. ήμείς μει• OVI' οϋτως τί[> περί 
τών πέ,-τε άρτων καί δύο ίχ·Ούων έπιβαί.είι• δεδυΙ'Ι}μεΟα λόγφ · είκός δε 
8τι οί μfiί.λοι• tjμώι• συναγαγείι• δυι·άμει•οι τούς :τέι•τε άρτους καί τοvς 
δύο lχΟύας παρ' έαυτοίς πλείοι•α καί κρείττοι•α δύι•αιι•τ' άν άποδοm•αι 
περί τούτωι• ι•ούν. 

10 Παρατηρητέον μέι•τοι, δτι τοvς πέι•τε άρτους καί τοvς δύο 
ίχΟύας ol μα-Οηταί λέγουσο• έχειι• :ταρa τιp Ματ{Jαίφ καί τψ Μάρκφ 

' - Λ - ".11> " I Κ{}' " I{) ~ < I και τφ ουκ~, ο·υ·υ οτι :τυριι·οι ο·υ οτι κρι ιι•οι ιισαι• υ:τοσημειωσαμεJ•οι · 
ό δε Ίωάννιις μόνος κριΟίι·ους εί:τει• εlι•αι τοvς ι!.ίρτους, διό τάχα οvδε ol 
μαΟηταί όμοϊ.ογοϋσιι• ('έχειι•) αvτοvς παρ' έαυτοίς έι• τφ τοϋ ΊωάΙΨΟV 

15 εVαγγελίφ, άϊ.ί.a ί.έγουσι παρ' αvτιp 8τι »έστι παιδάριον ώδε δς έχει πέJ•τε 
άρτους κριDίι·οvς καί δύο όψάρια«. καί 8σοι• μει• οί :τέι•τε iίρτοι ούτοι καί 
ol δύο lχ{)ύες οvκ έφέροι•το ύπό τών μαDητώι• τψ 'Ιησού, οvκ ηύξανον 
'δ \ > ), I .ll 'δ \ 'δ I 1 ), I " δ \ • β \ > \ ov ε επ .η-υυι·ον ου ε ε υι•ω•το τρεφειι• :τ .ειοι•ας · οτε ε ι. α ω ι• αυτους 

ό σωτt)ρ πριίJτον άι•έβλεψει• είς τοιι οvραι•όι•, ταίς άκτϊσι τώι• οφ{Jαλμώιι 

20 αvτού οίοι•εl καταβιβάζωι• δύι·αμιν έκε'iθει•, τψ· άι·ακραDησομέι·ηιι τοίς ι!.ίρτοις 
' - • {) I ~~;, ' ' I ), ' ' ' -και τοις ιχ υσι, με" .ουσι τρεφειι• τους :τεντακισχι .ιους, και μετα τουτο 

ηvλόγησε τοvς "πέ,-τε άρτους καί τούς δύο ίχΟύας, τί[> ί.όγφ καί τfj 
εvλογί~ αύξωι• καί πληΟύι•ων α·ύτούς, καί τρίτοι• μερlζωι• καί κλών έδωκε 
τοίς μαDηταίς, ϊι? έκείνοι τοίς δχί.οις παραΟώσι, τότε δα}ρκεσω• οί 

25 iίρτοι καί οί lχDύες, ώ; φαγείν πάντας καί κορεσΟijναι καί τιι•ας τών εVλο
γηDέντων άρτων μι) χωριjσαι φαγείι•. έπερίσσευσε γaρ τοίς δχλοις τοσ
αύτα, α κατa μεν τοvς όχλους οvκ ήι·, κατa δε τού; δυι·αμέι•ους μα{)ητaς 
ίΙραι το περ ισσεϋοι• τών κλασ μάτωι• καί άποΟέσfJαι είς κοφίνους 
πλιιρουμέι•ους τιϋιι περισσευμάτωι•, δι•τας τοι• άρι{)μον τοσούτους δσαι αί 

30 φυλαί τού Ίσρω}λ. περί μΕν οvν τού 'Ιωσι)φ έι· Ψαλμοίς γέγeαπται · »αί 
χείρες αvτού έι• τψ κοφίιιφ έδούλεvσαν«, περί δε τώι• 'Ιησού μαfJητών 8τι 
t}ραν το περισσεύον τιϋ~· κλασμάτων οί δώδεκα (οίμαι) δώδεκα 

Η Ygl. Harnack TU. 42, 4, 93 - 3 Vgl. Lιιc. 24,42 - 4f Vgl. Lιιc. 24, 
18ff 1 49ff? - 1;) Jol1. 6, 9- 2! Vgl. 1\Iarc. 6, 41- 30 Ρsιιl. 80, 7 

2 αlσθητώς cιuc Nr. 20 3 lχffύος όπτοiί έφαγεν l\J i) ήμείς l\1 Hc. r. 
vμείς Η& 6 έ:rιβαl.είν (! έ:rιβά/J.ειν l\1 Η I εlκώς Η& 14 (lχειν) ΚΙ 
li) δς] δ tl 17 τφ ΚΙ τοiί 1\[ Η 23 τρlτον l\1 HC τρlτων Η& 2ί a] 
ϋσα? Diehl I tίι• + (άι•αi.ώσαι)? Koc 30 οJν HC !!. ι < l\I Η& 
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λlaιtlι.14, 15(-21) Tom. ΧΙ, 2. 3 37 

ΚΟC(ίι•οt•ς οvχ tίμιτει.ει:;. ι!ί.λά :τί.ψ]Εις. καί Ftσιι• (οζιιω) μiι.gι τοϋ δεΠgο 
καί i1ως τίjς συι•τεί.είιι; τού αί6Ίι·ο:; οί :rl.tίgει; κύφ1•ιη δdJδεκα τώι• κί.ιι · 
σ μ ά τ ω ι· llρτov ζώιοτος, οvς μι} δύι·ω•τια οί uχί.οι t~σΟίειι•, :τι.ιρά τοί:; τ6:ίv 

οχλωι· κψίττοσι μιιllητιιίς τοϋ 'Ιησοv. t)σαν δi οί iσΟίοι•τες ιl:rι) τώv 
5 :τέt•τε li(!τωi• τιίjι• :rρο τώι• :τερισσεvσάι•ηω• κοφίι•ωv δώδεκα σvγγt·ι·είς 

τιp :τέι·τε ύ.ριΟμιp μέχρι τιϋ~· αίσΟψιϋv φ?άσω•τες καί διιL τοίJτο :τεηα
κισχί?.ιοι· 1} κι.ιί μiχρι τιοι• αiσΟψιί.Jι• lrrOaσaι• οί φηύιοτες, i:τεί καί οvτοι 

:> \ - " βJ" ' ., \ ' ' \ '"" I \ α:ιο το υ ω·α .εψαιοτο:; ε ι ς ο υ ψ Η' ο ι• ετραΓ[ ησαι• κιιι ευι.ογιισω•το:; και 

κλάσαι•το; αvτού:;, καί OV παίδες ouδi γvι·αίκες, ύ.ί.ί.' ι'ίι·δψς. είσί γάρ καi 
10 ltι αίσ?Jηταίς (οίμαι) τροφαίς διαΓ(Ο(!Ιιί, ι~ ς τιι•a:; ,llf~l' αvτώv είι•αι < τίο:Jιι) 

καταργησάιοτωv >Jτa τοίJ νη:τίου((, τιι•άς δi τώv νη:τίων l!τι καί σαQκί1·ωv 

»lν Χριστι{>«. 
3. Καi ταϋτα δε ψιίι• ί.έJ.εκται διι'ι το οί iσ{}ίοι•τες i7σu.v ίJ.ι•δgες 

Π ε1'τ α κ Ι σ χ ί/. ι ο t χ ω(! tς Π α ι δ ί ω I' Κ α t γ υ ι• α ι κ ώ V' οπερ ιJ.μcι:ίβοί.6v 
15 lστο•. ·r/ γaρ οί q·αγuι•τες ήσω• l1ι•δρε:; πεντακισχίλιοι καί οvδείς 

ην έν τοίς lσΟίουσι :ταιδίοι• i} γυl'/ί. η δτι μόι·οv aι·δρες πει•τακισχίλιοι 

ήσαν μt) ιlριΟμουμέι·ωι• μιίτε :rαfδωι• μι}τε γvι•αικώι•. το•iς μiι· οvι•, ύJς 
φΟάσω•τες είριίκαμει•, οC:τω:; έζειί.ψrασιι•, ότι ο·ilτε παιδία οllτε γυι•αίκες 
παρ1jσω• τοίς ηvξηκόσι καi :rε:rί.ηΟυσ,ιιέJ•οι; ύ.πο τιί.Jι• π έ ι• τ ε i.ίρτωι• καi τιί.Jι• 

20 δύο ίχ{}vωι•. εί':τοι δ' ίiι• τις δτι, :τοί.ί.ιί.Jι• rαγύι·τωι• καi κατ' ιlξίαι• καί 
δύι·αμιι• μετειί.ψrότωι• ά:rο τώι· τιjς εi!ί.ογ{ας i.ίρτ(ιπ, οί μf.ι' agιΟμώι• l.ίξιοι 
(ά~·άl.ογον τοίς iv ηj βίβί.φ τώv 'ΑριΟμιί.η' ιlριiJμηfJείσιι• είκοσαετέσιv 
'Ισραηί.ίταις) l.ίι·δρες 1}σαv· οίδε μ1} I i.ίξιοι τηλικούτου }.όγου καΙ. aριΟμοv -!';,!) 

-.~ ,J; I - • Ι !; Ι I I -δ Ι I > 
:ιαιυες ,ρω· και γιΨαικες. τρο:τοι.ογει (}ε ,ιιοι και τοι•; :τω α; κατα το >>ουκ 

6f YgJ. 0Γig. Ιωnι. ΠΙ, 7 in LeY. (ΥΙ, 312, !)ff): q·ιιίι~φιc ιιιιιιιer·ιιs jre· 
qtιenter, iιn.ιιιο paeιιe seιnper pro φιίι~qtιe sensibιι.s aceίpitιιr η. δ. - 11 Ygl. 
Ι. Kor. 13,11 -llf Ygl. Ι. Kor. 3, 1-16ff Ygl. cnιnrc Νι·. 2 Or. (En<le)?-
14ff Altere ,Κοηtι·οη·ι·sι'", νgJ. Harnacl~ τυ. 42, 4, 21 - 2Uff η~ι. Hit>ι·. in 
::.\Iattlι. 106 Β: tιι.tιlieres αιιte1ι~ et parι-ol·i, scxιιs Jrayίlίs ct aetas η~ίιιοr, ηιιιιι.erο 
iιιdigni sιιιιt. unde et iι~ Χιιιηerοrιιn~ ίibro ... seιτi et ιιιιιlίeres α part•oli et 
vulgιιs ι'gιιobile absqιιe ιιιιηιet·ο pι·aeterιιιίttitιιr - 22 Ygl. Χι1m. 1, 18 -
2-1 Ι. Kor. 3, 1 

5 τών1 + (παρόντων) Dielιl Koe 6 αίσι'Jητώ1•] αlσfJιίσεων cιuc Χι·. 20 
6f φ{tάσαντες-αίσ&ητώ1•] so ::.\1, νgl. aι1clι cinc Χι·. 20 < Η 9 άί.ί.' :.\Ι cinc 

Xr. 20 dHd Η 10 (τών) ΚΙ mit cιuc Xr. 20 11 τι;:ί1• 1'η:r.ίωv lτι ΚΙ 

ιnit Cluc Xr. 20 lτι τών 1'1)Πίων ::.\ΙΗ 13 οί <Η 16 1} (J.εκτέυv) 

οτι? Koe 
Nr. 20 
lσραη).ίτες Η 

20 εί';τοι δ' UV τις] εl δέ :τuvτες iκ τι;Jν ι1QTW1' i'pa;'01', εί':τοι; ίJ.ν Qlιtc 

21 l. άQι&μοϋ? ΚΙ, ygJ. Ζ. 23 23 Ίσραηί.lτιιις ::.\1 cΙιιc Χι·. 2Ω 



38 Origenes, l\Iatt l1iίιιserkιarung l\latth. 14, 15 (- 21) 

ήδυι•1jfJην υμιv ϊ.αΜjσαι ώς πι•ευματικοίς άλλ• ώς σαρκfι•οις, ώς 1•ηπίοις 
έ1• Χριστί[Jιι, καl τάς γυι•αίκας κατά τό ))βούλομαι δέ τούς πάι•τας ύμiiς 
παρfJέ1•ον άγ1•1}ν παραστt"jσαι τι[J Χριστι!Jιι, τούς δέ ίί.ι•δρας κατά τό »ότε 
γέγονα άι•t}ρ, κατήργηκα τά τοϋ 1•ηπίουιι. ιο) παρέλfJωμεν (δέ) άδιt}γητοv καί 

5 τό κελεύσας τούς όχλους άνακλιfJ1]1•αι έπl τοϋ χόρτου, λα-
β ' ' ' , ' ' δ' , {)' • β1' , ω1• τους πεντε αρτους και τους υο ιχ υας, ω•α ,.εψας εις 

τόν οvραJ•ό)• ηvλόγησε, καl κλάσας έδωκε τοίς μαfJηταίς τούς 
ilρτους, οί δέ μαfJ1ιταl τοίς όχλοις. καl έφαγον :τάντες. τί 
γάρ σημαίι·ει τό καl κελεύσας πάντας τούς όχλους άνακλιfJijναι 

10 έπl τοϋ χόρτου καl τί ίί.ξιόι• lστι τijς κελεύσεω; Ίησοϋ J•οι"jσαι κατά τόν 
τόπον; 1•ομίζω δέ ότι τούς όχλους έκέλευσεν άνακλιfJίjναι έν τίp 
χόρτφ (διά τό έν Ήσαίq. ί.εί.εγμέι•οι• »πiiσα σάρξ χόρτος«), τουτέστιν ύπο
κάτω ποιήσαι τψ• σάρκα καl vποτάξαι »τό φρόι·ημα ηjς σαρκός«, τν· ούτω 
τις δυνηfJfj ώι• εύί.ογεί ίί.ρτωι• ( ό) • Ιησοϋς μεταλαβείν. 

15 Εlτα lπεl τάγματα διάφορά έστι τών δεομέι•ων τίjς άπό • Ιησού τροφής, 
μt) πά1•των τοίς ίσοις ϊ.όγοις τρεq:ομέ1•ων, διά τούτο οlμαι τόιι μέν Μiiρκω• 
πεποιηκέ1•αι. »καί έπέταξει• αvτοίς πiiσιν άνακλι0ij1•αι συμπόσια συμπόσια 

έπl τι~ χί.ωρcp χόρτφ. καl άι•έπεσοι• πρασιαί πρασιαί άι•ά έκατόν καl πεν
τήκοι•ταιι, τόν δέ Λουκiiv · »εlπε δέ πρό; τού; μαfJητάς αvτοϋ · κατακλίι•ατε 

20 αvτούς κλισίας ώσεl άι·ά πει·τι}κοJ•ταιι. έδει γάρ τούς άναπαυσομέι•ους έπl 
ταίς Ίησοϋ τροφαίς ήτοι έ1• τάγματι είναι τών έκατόν, (όντος) ίεροϋ 

άριfJμοϋ καί τι~ fJείp διά η)ν μοι•άδα άvακειμέι•οv, 1j έι• τάγματι τών πεν-
' • Ο- ι '~ ' ' ' _.,,β τηκοντα, αρι μψ περιεχοι•τι την αφεσιι• κατα το μυστηριο1• του .ιω η-

λαίου, γη•ομέ1•ου διά πε1ιτtικοι•ταετίας, καl τής κατά τι)ν Πεντηκοστ1}ν 
25 έορη"jς. οlμαι δέ ότι οί διfJδεκα κόφιι•οι ήσαν παρά τοίς μαΟηταίς, πρός 

οϋς είρηται · »καiΟιίσεσΟε έπl δώδεκα fJeόι•ους κρίι•οντες τάς δώδεκα φvλάς 
τοϋ • Ισραι]λιι. καl ώσπερ λέγοιτο dν μυστήριοι• εlι•αι fJρόι•ος κρίvοντος 
ψι•ϊ.ι)ν • Ρουβε'lμ καl {)ρόι•ος κρίι'Οντος φvλ'ι1• Συμειύν καl άλλος φυλψ· 

2 ΙΙ. Kor. 11,2-3 Ι. Kor. 13, 11- 12 Jes. 40,6 -ι3 Rδm. 8, 6-
ι; l\Iarc. 6, 39f- ι9 Luc. 9, 14- 2211 Ygl. zur Zahιens~·mbolik Orig. Sel. 
in Psaιmos ( 11, 3 ίΟ Lo): καί τήν μονάδα δ8 :ιο).ύ πeότεeον, τιίν τε :ιeώτην αVτήι• 
καί τήι• έν δεκάσιι• καί τήν έν έκατοντάσιι•, κατά τινας ού τού; τυχόντα; ).όγους, 

\'gl. Harnack TU. 42, 4, 110ff - Ygl. Ρlιίlο dc mιιt. ηοιη. § 228 (I, 613 l\1): 
,ή :ιαντε).ή; εlς έJ.εv{)ε(!ίαν aφεσι; (Le,·. 25, 10), 1ίς σύμβο)..ον ό πεντηκοστός ).όγο; 

ίe(!ό;- 2! Ygl. LeY. 23, 15; Deιιt. 16, 9- 26 :\Iatth. 19,28 

ι ήμίν l\1 ! (δs) Diehι 9 σημαίνει Benz Dίehι Koe σημαίι•οι l\1 Η 
Η: (ό) lς Κι mίt Υ cιuc Nr. 20 ι ί Ι. πάι•τα;? ΚΙ, vgl. S. 68, 4 21 τών 
iκατώv Η I (ιίΊ•το;) Koe 2! πεντίκοντα έτία; Η I πεντικοστήν Η 2;) τοίς 
+ (ιβ')? κι 
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~lntίlι. 14, 22 ( -36) 'lΌm. ΧΙ, 3 . .ι 39 

'Ιούδα καi οϋτω καΟεξιjς, ούτως eϊη άι• κal κόqιι·ο; τροψης Ί.Jουβεlμ καί 
άλλος Συμει:JJΙ καl ίlλλος Λευt. ov κατa τον :ταρόντα δέ έστι i.όγον νϋν 
τοσο·ϋτο11 Ικβψ•αι τοiί Π(!ΟΚειμέJ•οv, ώς σvι•αγαγείι• τa :τερl τώι• δώδεκα 
φυλώι• καl ίδίq. τά περl fκάστης αvτών καl εί:τείν, τίς έκάστη τοϋ 'lσgαήλ 

5 φυλ1ί. 
4. 1\αl εύ{}έως ήνάγκασε τούς μα{}1Jτaς έμβ?jναι είς το 

:τί.οίο1' καί :τροάγειι• αύτο ν είς το :τέραν' έως ο-δ άποi.ύσε ι 
τούς ϋχi.ους (14, 22 [-36]). 

Παρατηρητέον ποσάκις εϊρηται κατά τούς αvτούς τόπους το ό1'0fHl 
10 οί όχλοι κιιί ό.i.i.o ό1•οιια οί μuΟηταl, ίν' έκ τij; παρατ'Ι]Ql]σΕως καί τής 

περl τούτου συJ•αγωγijς {JEωρηfJj'j, ότι το προκεlμει•ον τοίς εύαγγελισταίς 
ήι• διa υjς eύαγγελικιjς ίστορίας παρασηjσαι διαq;ορά; τών προσερχομέι•ων 
τφ 'Ιησου · ών οί μέ1• eίσι1• όχλοι καl ού χρηματ{ζουσι μαfJητα{, έτεροι δέ 
οί μαΟηταl κρε(ττοv; τυγχάι·οι•τες τών όχi.ωι•. άρκεί δέ έπl τοϋ παρόντος 

15 όλίγα (}ητά ?}ιιaς παραθfσ{)αι, ίνα άπο τούτωι• κιι•ηfJείς τις το όμοιον ποιήσn 
έπl όλων τιaι• εύαγγελί@·. γέγρα:τται τοίνvν, ώς κάτω τών όχλων τυγχα
ι•όι•τωJ•, τών δέ μα{)ητώι• άναβάι•τι είς το όρος τ{[J 'Ιησοv δv1•αμένων προσελ
fJείν (έ1•Οα ούχ olo{ τε ?jσαι• οί όχλοι γενέσ-θαι), τοιαύτα· ιιίδwι• δέ τούς 
ί'Jχλοvς άι·έβη είς το όρο;· καl καθίσαντος αvτοϋ προσψ.Οον avτcp οί μα-θη-

20 ταl αvτοίJ. καl άι•ο(ξας το στόμα αύτοϋ έδίδασκεν αvτοvς λέγων. μακάριοι 
οί πτωχοl τφ πνεύμα"τι« καl τά έξijς. καl πάi.ιι• έν aλλφ τόπφ, ώς τών 
όχλων δεομέι•ων {)ερα:τείας, ).έ).εκται. »1}κολού{)ησαν avτip όχλοι πολί.ο{, 
καl έ-θερά.•εvσεν αύτούς«. οvχ εfρομει• δέ περl τώι• μα-θητών άι•αγεγραμμένην 
{)ερα.ι•εlαν · έπεl εϊ τ{ς έστιν ήδη μαθητής τοϋ 'ΙησοίJ, ύγια{ι•ει έκείι•ος καl 

25 Καλώς έχων δείται τοϋ 'lησοϋ ούχ 1ί ίατροv, ά)J.ά κατά τάς αυ.aς αvτοv 
δυνάμεις. πάλιν έν li.i.i.φ τόπφ · ιιλαλοϋντος αύτοiί τοίς όχλοι;, 1} μήτηρ 
αύτοϋ καί οί άδελφοί είστιίκεσαν έξω ζητοvι•τες λαλijσαι α·ύτipιι · δπερ αύτφ 
έδηλώ-θη, προς δν άπεκρίι•ατο »έκτεlι•ας η}ν χείρα«, ούκ έπl τοvς όχλους 
άλ).' ιιέπl τούς μα-θητάς, καl εlπεν · ίδού ή μιίτηρ μου καl οί άδελφοί μουιι, 

30 καl μαρτυρών τοίς μα-θηταίς ώς ποιοvσι το {)έλημα του έν ούρανοίς πατρο; 
καί διa τοϋτο άξιω-θείσι τών συγγει•ών καl οίκειοτάτων όι·ομάτωι• προ; 
τόν 'Ιησοm•, έπιφέρει τφ ιιίδού ή μήτηρ μου καί οί άδελφο{ μου«· ιιδστις 
aν ποιήσn το -θέλημα τοϋ πατρός (μοv > τοϋ έν τοί; ούραι•οίς' αvτός μου καl 

18 ~latth. 5, 1-3 - 22 ~Iatth. 12, 15 - 2! Vgl. Lιιc. 5, 31 -
2811 l\Iatth. 12, 46-50 

2 Aεvt] Ι. 'Ιούδα? ΚΙ, Ygl. Ζ. Ι 13 εlσιν + ol l\1 
23 τώv < Η 2! Ι. Vγιαίvωι• ? ΚΙ 2iS ούχ' rί] ούχί v 
τιvος) έδη}.ώθη? Koe έδή}.οv τις ! ΚΙ I διι Ι. δ ? κι 

vοίς-θέ).ημα τοiί <Η 33 :tΟι1ίσπ κι ποιήσει 1\Ι I 

Ι. χrzηματίζοντε; Koe 
28 έδηλώθη] ι. (ύπό 

30-33 έιι oύrza

(μov) Benz Dieltl 



40 Origenes, ::\Iattl1iiuserklarung :Ίiatth. 14, 22 (- 36 

uδελψος καί άδεί.ψ1) καί μ1}τηρ έστί«. καί πάλιι• έν ϋ.λλφ τό:ιφ γέγραπται 
ότι »πaς ό όχί.ος έπί τόν αίγιαί.όι• είστήκει, καί έλύ.λησεΙ' αvτοίς ποί.ί.ά 
έι• παραβοί.αίςιι · είτα μετά η)~· τoii σπόρου παραβοί.i}ν »ΠQΟσεί.fJόΙτε;ιι, 

" ι r " "' '"'"'~ r {) ι τ " - 'I ' δ ' ι • β ~ -ουκετι οι οχι.οι αι.ι. »οι μα ηται, εtποΙ• αυτφιι, ου χι » ια τι εΙ• παρα ω.αιςιι 
• - ~ "- ·~~' δ ' ι • β • - • • - ' - " ' ' r. ημιι• »,,αι.ει; ;ιι αΜ.α >> ι α τι εΙ• παQα οι.αις ι.αι.ει; αυτοις ;ιι οτε και »αποκρι-

fJείς εlπεν«, ού τοίς όχί.οις ιiλi.a τοίς μαfJηταίς τό »vμίι• δέδοται γ1•ώναι τά 
μtJστήρια ηjς βασιλείας τών ούQaΙ•ώι•«, »τοί; δέ ί.οι:ιοίς έν :ιαραβοί.αίς«. 

οiικού~· τώι• Π(!οσερχομέι·ωι• τip όJ•όματι τού • Ιησοii οί μέ1• γι1•ώσκο~τες 
»τa μυστ1}ρια ηjς βασιλείας τώv οfιρω•ώι•ιι μα0ηταί χρηματ{ζοιεΙ• aν· οίς δέ 

10 τό τοιούτον »ού δέδοται«, όχί.οι οί τώΙ• μαfJητώι• 1'ίττους ί.έγοιΙ•τ' a~•. ΠQόσχες 
γάρ έπιμεί.ώς δτι τοίς μαfJηταίς είπε τό >>ύμίι• δέδοται γι•ώι·αι τa μυστήρια 

- β ~ 1 - ' - ' δ' - " • ' ' 1 δ' ' δ 'δ της ασι,.ειας τωJ• ουρω·ω~•«, περι ε τωι• οχι.ωv το »εκειι•οις ε ου ε οται«. 

καί έν aί.ί.φ τόπφ uφί?ισι. flfl' »τούς όχί.ουςιι, οiιχί δέ τοvς μαfJητάς, καί 
έρχεται »είς τi}J• οίκ{αι•«' καt >'εί; τή1• οίκ{ανιι αύτοv »πρoσlji.fJOΙ' αvτι~«, 

15 ούχl οί οχί.οι uί.ί.' »Οί μαfJηταί αvτού ί.έγοΙ•τες' ψράσον ήμίν τi}ν Πα(!αβοί.i}v 

τώ1• ζιζω•ίωι• τoii άγροv«. U.ί.ί.ά καί έ1• aί.ί.φ τό:rφ, ψ•lκα >:άκούσας« τά 
περί 'ΙωάιΨου »ό 'Ιησούς cLJ•εχώρησεΙ' έν πί.οίφ είς lρημον τόποΙ• κατ' 
iδ{ω•ιι, »οί όχλοι 1jκοί.ούfJησω• αvτιp«, οτε »έξεί.fJών είδε πολvν όχλοΙ', Καt 
σπλαγχι•ισfJείς έπ' αvτοίς έ{)εράπευσε τούς άQρώστ~υς αvτώνιι, τών όχί.ων 

20 οiιχί τώ~· μαfJητώ1• · »όφίας δέ γεΙ·ομέΙ"Ι]ς :ιροσιjί.fJο1• αύτip«, οiιχ οί όχλοι 
:ι 1 1' r {) ι • ι ( r tt - " "' ) :ι '"' ' ~ ,.. a,. »οι μα ηται, ι.εγ01τες« ω; ετεροι των οχι.ων »ι.ι.:'lυι.υσον του; οχι.ου;, 

ίι·α ά.;τεί.fJόιτες είς τιzς κώμας άγοράσωσιι• έαυτοίς βρώματα.ιι. άί.ί.ά καί 
• ι • β ' ' ι ., ' ' .$..-! " {)ι • β"' ι :ι ' η1•ικα »ι.α ων τους πε1•τε αρτους και τους υι.:ο ιχ υα;, ω·α ι.εφας ει; τον 

οvρω·όν εύl.όγησε, καί κλάσας τοvς i1eτους«, OV τοίς οχί.οις άλλa »τοίς μα-
25 fJηταίς lδωκεΙ'«, ϊ~·α οί μαfJηταί δώσι »τοίς οχί.οιςιι, ,U1) χωροvσιΙ' ιiπ'· αύτοii 

ί.αβείΙ• άί.ί.ά μόγις διά τώι• μαfJητών δεχομέΙ·οι; τοvς ηjς εvί.ογlας 'Ιησού 
ϋ.ρτους καί ούδέ τούτους :rάι•τας έσfJlουσι (χορτασfJέντες γάρ οί όχλοι 

• • 1 , _ • ι :\' • ι δ ι δ ) *** καται.ει.οιπασι »το περισσεvο~·« εν κοg;ιι•οις οvσι πι.ηρεσι ω εκα , 
- Ο"'" δ' , - ·~ " ' ' , f't I ο. υ ε ε~•εκεΙ' ταvτα παρειι.'ΙφαμεΙ•, εστι το προκειμεΙ'Ο1' οτι, χωρισας 

30 ό Ίησοvς τώΙ• όχί.ωι• τοvς μαfJητάς tjΙ·άγκασεν αύτοvς έμβ1jΙ•αι είς 

2 :Mattl1. 13, 2f - 3ff :i\Iatth. 13, 10f - ; Luc. 8, 10 - Sff Vgl. 
:Ίiatth. 13, 11 - llff :Ίiatth. 13, 11 - 13ff ::\Iatth. 13, 36 - 16ff ::\Iattl1. 
14, 13-15- 22-2;j Ygl. cmarc Kr. 3 Or.- 2311 :Ίiatth. 14, 19-21 

2 ι αύτοί:; :roi.i.ά έι• :rαραβοί.αίς :ΊΙ HC έν παραβοί.αί; αύτοiς :roi.i.ά Η& 4 ούχί] 
ού Η S τίjι l\I Hc. r · το Η a Ι τοϋ < )! ] 3 f καί έρχεται εlς τήν οlκίαιι, ού;:ί 
δe τσV:; μαfJητάς :ΊΙ Η,_, ΚΙ 26 δεχομένη:; Η3 28 *** Koe, der etwa er
ganzt (διαφοραί τιίn• οχi.CιΥΙ• καί των μαθητών Ίησοv φανερα.ί εlσιν) Ygl. S. 39, 12 
29 ταiίτα Hu ταύτα; :ΊΙ Η ταύτα:; (τά:; ί.έξει:;) Koe 
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:\Inttlι. 14, 22 {- 36) 'foιn. ΧΙ, 4. 5 41 

ΤΟ :τi.u ίΟ1' ΚU i Πr} uά γ t" l1' ι.ιύτύ I' ε ί ς τύ :r;{ rJ ι.ιl', fω ς ού ι} :;το ί. {σ~· ι 
ιιύτύ; τούς lίχί.οι•ς. ιιύ γaQ ψ)ύι•αJΟτο οί οχί.οι είς τιj :τέgι.ιι• ά:τεί.Ο~·ίι·, 
ι~ις ov μι•στικώ; • ΔΊJ[!ιιίοι (οϊτιι•ες fgμψεύω•ται 1 fEI'Λ Tfl\01) · άί.ί.ιl τοί;το 
{ργοι• ·ι}ι• τιί)ι• Ίφοϋ μιιΟητώι•, ί.έγω δi (τι)> εlς τό :τέψ.ιι• rl:τεί.ι?~ϊv 

\ • β- ' β'" ' ' ' ,. , {) ' . 5 και VΠΕ(! ψ·rιι JJTι.t ι.ε;;τuμει•ωι και σωμιιτικα ω; η:τροσκωψι•', q ασαι δε 
" ' , • β~ ι ' ., ι ., ι ο;- :ι ι τ - ,, .. 
ε:rι ))τα μη α·:ruμει·r.ι και r.ιιωιΊα<<, εvεργεσω ουv ιιυταρκη; 1)1' τοι; uχΙ.fJt; 
ά:rο τού ·rησoiJ αvτοίς διδομι-~ι•η. μιj ίJιΨr.ιμ{ι·οις (διa Ι τό ίJχί.οι•:; t-ίι·ω) 4~~ 
ύ.:τι),??είι• εlς τύ :τlgι.ιι•, ύ.πιιί.υΟίjι•ι.ιι ιί:τ.r) τοϋ Ίησοϋ. ίίι•τιvα ά:rι)ί.ι•σιv 
ιιvδείς έχει έξοι•σίω· ιί:rοί.ύειv 1} δ Χριστu; μόι·ος, καί ούχ οίόι· τέ έστιι• ιl:τ.ο-

10 λvDιjι·αί τιι·α μιj :rρύτεροι• ψ..ιγύι•τα ϋ.ρτωι• ι1ι• ό •Jησοί5; εύί.ογεί, ούχ οίόι• τε 
δi q:αγείι· < τιιu) τώι• iίρτι•JΙ' τιjς εvί.ογίr.ι; • Ιησοϋ εl μ ι) ώς έκέί.ευσει• δ 'lησοιjς 
:rοι1ίσω•τα καί άι·ακί.ιΟέι·τα >Ιέ:tί τού χόρτου« (ιίις ά.-τοδεδιhκαμει•). ιίί.ί.' 

ovδi τούτο οίι)ι• τε ΠΟΙ1jσαι το·ύς ϋχί.οι•:; ιοί ά.κοί.ουDιίσαι•τrις τιp Ίησοv ιί:το 
τών ίδlωι• :rrίί.εωι• ι•ύ.ι·αχωφ}σω·τι εί; lgημω• τό:rοι• κατ• lδίαι•ιι, καί :rψ)τε-

15 ρον μiι• άξιούμει·ος ύ:rο τώι• μα·Οητιί)ι• ύ.:rοi.ί5σαι >Ιτοvς δχί.οιο;«, οvκ ιl.:rέί.ι•σει•, 
·έως έ{)(!ε1J'ε τοίς ύ.ρτοις τιjς εvί.ογίας · ι•fι• δi ύ.:τολύει, τών μα{)ητώι• :τψ)τεροv 
ά.ι·αγκασDέι·τωι• έμβιjι·αι είς το :rί.οίοι•, καi ύ.:rοί.ύει αύτούς κάτω :rου 

' ( ' ' ,. " } ' ' δ ' ' 'β ., ' , ι τvγχω•οι•τας κατωγαρηερημος ·αιιτο; εαι•ε η εις το ορος :rροσεv-

ξασDαι. καί τοvτο δi :tα(!ατηρητέοι·, 8τι εvDέως μετU. το τραrιϊι·αι τοi•; 
.. , ' , ,. 'Ι - , {) , , β - , , 20 :τει•τακισχιι.ιοvς ηναγκr.ισει• ο ησοι•; τους μα ητας εμ ηι·αι ει; το 

:τλοίον καi :τροάγεο· αvτοι• εί; τύ :τέραι·. :τί.ιjι• ού δεδύι·ψται οί 
μαDηταi προάγεο· τοι· Ίησοϋι• εlς τύ :τέρω·, ύ.ί.ί.a μέχρι τοϋ μέσου 
τής Dαί.άσσης q:Dάσαντες, βασαl'l:ο,uέι·οv τού :τλοίου τqj τοι· aι·εμον 

~ - .. ~ ' ' β '{) ' ' ,. ' - , αυτοις εη•αι ει•αι•τιοι•, εrο η ησαι•, >>:rερι τεταρτ1)1' φι•ι.ακψ·ιι της J•υκτο; 

·~{) ' ' " ' - '1 - , , ' ., β β' , ' ... -25 υ. οιοτο; :τρο; αvτοvς τοv ησου. και ει μη αι•α ε ηκει ει; ro :τι.οιον 

ό Ίησοϋς, ουτ· άι· ό τοίς :τ).έοvσι μαDηταίς έJ•αι•τιού,ιιεJ•ο; έ:ταύσατο iίι•εμ ο; 
~ ' " δ , ;!;~{) ' ' , (' .. , , , β • ' 

ουτ αν» ια:τερασαντες 1ι'· οι•<c εις το :τε ρω• οι :τι.εοντες. και ταχα οι•ι.ο-

μει•ος ηί :rείgg. αύτούς διδάξαι, δτι οvχ οίόι• τt~ lστι χωρiς αύτοϋ ύ.:τ.εί.ι?είv 
' ' ' ' , , ' β- ' ' ... - \ , εις το :τεραι•. ηναγκασε μει• ε μ ηι•αι ει; το :τι.οιοJ• και :τροα-

30 γειν αvτον είς το πέρα1'. μιj δυJ•η{)είσι δ' αύτοίς ;τ).έοι• τοϋ μέσου 
njς Dαί.άσση; διελDείι• l:τιφω·εi; καi :τοιιίσα; τa γεγραμμέι·α, Έδειξεν 
δτι ό ε ί ς τ ύ :τ έ (!α I' γιγι·όμει•ος ΊησοiJ αvτi[.ι συμ:τί.έοι•το; q:{)άJ•ει έκεί. 
τί δi το :τ).οίοJ•, εlς 8 1JJ•άγκασεν έμβ1jι•αι τούς μαDητaς ό Ίη
σοϋς, ή τάχα ό τιίj1' πειρασμώJ' καί :τεριστάσεοJ1' ά~γιό1', εί; δι· άι'αί,καζό,ιιε~•ός 

3 Ygl. 'Yutz, Onom. sacι·ιι 742 - 5ff Ygl. Π. Kor. 4, 18 -
llf Ygl. ::\Iattl1. 14, 19 -12f Ygl. :\Iatth. 14, 13- 15 ,~gl. :\Iattl1. 14, 15--

2-1 Vgl. :\Iarc. 6, 48 - :!i Ygl. :\Iιιttl1. 14, 34 

.ι (τό) Koe 
28 ούz ρ μή :\ΙΗ 

;J :rρόσκερα Ha 10 τε< Η 11 (τιι•α) Die111 



42 Origencs, 1\latthii.userkiiίrung 1\Iatth. 14, 22 (- 36) 

τις ύπο τοϋ λόγου καΙ. οίω•εi ούχ lκwν έρχεται, βουλομέ1•ου τοϋ σωηjρος 
γυμνάσασΟαι τοvς μα{}ητaς έν τcp βασω•ιζομέ1•ψ τούτφ πλοίφ ύπο τιiίν 
κυμάτω1• καi τοϋ t1•ω•τίου aνέμου; 

Έπειδη δε εύfJέως ήι•άγκασε τοvς μαfJητaς έμβijναι είς το 

5 π/.οίΟ1' Καt προάγεt1' αvτον είς το πέραιι, ολίγον (δ') Εναλ).άξας 
τήν λέξιν άνέγραψε καl ό Μilρκος (ποηίσας · >>καl εύ{}έως ήι•άγκασε τούς 
μα{)ητaς αvτοϋ έμβij1•αt είς το πλοίον Καt προάγειν αvτον είς το πέραν είς 
Βη{}σαί'δilιι), aι•αγκαίοι• έπιστ·ijσαι τιp 1jνάγκασεν, έπaν πρότερον fδωμεν 
τa ηjς ι3λίγης παραλλαγijς τοϋ Μάρκου, I ι~ρισμέΙ•ον πλείον έμφαίνοντος 483 

10 διa τijς τού aρ{)ρου προσθ1ίκης• OV γaρ ταvτον έμφαίνεται UΠΟ τοϋ εvfJέως 
ηνάγκασε τοvς μα{}ητάς, έχει δέ τι πl.είοι• το >>τούς μα{}ητaς αύτοvιι 
παρa τιp 11/άρκφ γεγραμμέ1'01' παρa το άπλώ; τούς μα{}ητάς. τάχα 
οvν ίι•α καi τιί λέξει παραστώμεΙ•, οί μεν μα{}ηταl δυσαποσπάστως 
έχοι•τες τοv 'Ιησοv οvδε κατa το τυχοι· αύτοv χωρίζεσfJαι δύι•αι•ται, βουλό-

15 μεJ•οι παρεί1•αι αύτιp · ό δε κρίνας αύτούς πείρω• λαβείν κυμάτων καi έJ•ω•
τίου aJ•έμου, οvκ άν γεJ•ομέΙ•ου εί ήσaι• μετa τοv • Ιησοv, aνάγκψ αvτοίς 
έπήρτησε χωρισ{}είσιν αvτοv έμβijΙ•αι είς πλοίΟ11. αναγκάζει μεν οvν 
τούς μα{)1)τaς tμβ1jναι είς το Πλ0ί011 τιiίν ΠεtρασμόJιι ό σωτήρ 

Καt προάγει!' αvτο1ι είς το πέρα1ι καt tπέκειι•α τώ1• περιστάσεων 
20 διa το 11tΚilν αvτaς γενέσfJαι. οί δε είς το μέσον njς {)α/.άσσ17ς Καt τ ώ ν Εν 

Πειρασμοίς γεJ•όμεΙ'Οι κυμάτω1•, Καt τών ένω•τίωι• aνέμων κωλυόντων 
αvτοvς Uπελ{}εϊι· είς το πέραν, πα).αίοι•τες ού δεδύνψ•ται χωρlς τοϋ 
Ίησοv 1'ιΚ1jσαι τa κύματα καl τΟ11 έι•αντίον ύ.νεμον καl φ{}άσαι είς το 
πέραν. διόπερ έλεήσας αvτοvς ό λόγος πάντα τa παρ' έαvτοίς πράξαντας, 

25 ίι•α είς το πέρω• γέJ•ωνται, ?jλ{}ε προς αvτοvς περιπατών έπl τήν 
{}άλασσω·, αύτψ μι) έχουσαν κύματα οvδε ΙlνεμοΙ• ΕΙ'αντιοvσΟαι δυνάμεΙ·ον, εί 
καl έβούλετο. καl γaρ ov γέγραπται ήί.{}ε προς αύτοvς περιπατών έπl 
τa κύματα, άλλ' έπl τa ύδατα. ό δε Πέτρος εlπε · κέλευσόν με έλfJείν 
πρός σε, οvκ έπl τa κύματα, άλί: έπl τa ύδατα· δστις κατa τaς άρχaς 

30 (εlπόντος αvτψ τοϋ Ίησοϋ έλ{}έ) καταβaς aπο τοϋ πλοίου περιε
πάτησε!', ούκ έπi τa κύματα, aλλ' έπi τά ύδατα, έλ{}εϊν προς τον 

8.111\Iarc. 6, 45-10 Zu ύ.ρ{}ροι•: Hautsch TU. 34, 2a, 46-13ff Vgl. Hier. 
in l\Iatth. 106 C: ostenditur inι·itos eos α dotnino recessisse, duιι~ amore praecep
toris tιe punctu11~ qιιiden~ te1nporis ab eo 1:olu11t separari- 20 Ygl.l\Iarc. 6, 47 

3 καl <Η 4 μαθητάς + αύτοv Μ δ-7 όλίγοιι-~έραv < 1\[ 

σ (δ') ΚΙ 9 :ri.είov] :ri.oίov l\1 20 αύτάς Koc αύτού; l\1 Η 22 ~αλαlοvτες] 
Ι. παί.αίοvτα;, ? ΚΙ, παi.αίοvτες (κ6μασι καί άvέμφ)? Koc 2-l έαvτοίς ΚΙ 

έαvτούς 1\ΙΗ 28-29 ό δi-vδατα <Η 



1\lαttlι. 14,22 (-3G) 'fom. xr. r.. (j 

Ίησούι•, έ:τεl δi έδίστασει•, είδεJ• ί σ χυρ r)J• τr) ι• ίiι•ε μ ο ν, ούκ ίJI'τrL 
' ' - ' {) ι ' '~ ι \ \ δ ι ' ' β ι ισχvροι• τφ α:το εμει•φ τηι• ο,.ιγο:τιστιω• και τοι• ιστιι.γμω•. και ω•α αι•το; 

τού Ίησο·ϋ μετά Πέτρου είς τu :τλοίοι•, lκό:τασει• ό ίiι•ιψος, tt'ιδt~,. 
.. δ ' ' - ' ' ' ., β ι - ·ι -ετι υJ•αμειΌς ει•εργειι• εις αυτο ω·α αι•τος του ησοι•. 

5 G. Παl τότε οί μαfJηταl δια:τεράσιΗ•τες ήλfJον είς τΎjι• γήι• 
Γει•ησα(!έτ, 1jς τιjι• έρμψεlαν εl έγι•ω\μcι•, καί ά:τ' αvτιjς ι~ι·άμεfJα ι'lι• 48! 

' ' - ι δ ι ι δ'(" ' ' ,.{)ι τι προς την των προκειμει•ων ιηγησιι•. :ταρατη(!ει ε ε:τει >>:τιστος ο εο;ιι, 

ούκ έώι• :τειρασ{)tjι•αι τούς όχλους ύπέρ a δύι•ω•ται). τίι·α τρόπον ό vίο.; 
τοϋ fJεοϋ τοvς μέν μαfJητάς 1}ι•άγκασε1• έμβ·η~·υ.ι είς το :τλοίω•, 

10 ώς ίσχvροτέροvς καί δm•αμέι·οvς έπί το μέσον njς Uυ.λάσσης φfJάσαι καl 
ύπομείι•υ.ι τι)J' άπο τών κvμάτωι• βάσω•ον (lως ι'lξιοι τής fJείας βοηfJείας 
γέι•ωι·ται καl ίδωσι τοι• Ίησούι• καl άκούσωσιν (ί.αλοϋι·το; αvτοϋ καl δυι•η
Uώσιι•) άι•αβάι•τος αvτοϋ δια:τεράσαι καl έλfJείν εlς τ1)1• γ tjι• Γ ε ι•ησαρέτ). 
'δ'"1 • 1ι '1βι - • •.ιι ι τους ε οχ,,ους απο,.vσας, ο·υ ,,α οι•τας πειρω• ως ασυΗεστερου; 

15 ~ ' ' ' ' " ' " , " 'β • ' , π,.οιου και κvματων και ει•αι•τιοvμεJ•οv αι•εμοv, ανε η εις το ορο; 

κατ' ίδίαν προσεύξασfJαι. περl τίι•ος δέ προσεύξασfJαι, ij τάχα περl 
μέν τών ϋχλωι•, l1•α άπολvΟέντες μετά τούς njς εύλογίας ι'lρτοvς μηδiι· 
έ1•αντίοι• ηj άπο τοϋ 'Ιησοϋ ά.-ι;οί.ύσει πράξωσι, περl δέ τώι• μαΟητώι•, ίι•α 
άναγκασfJέντες ύπ' αύτοϋ έμβιjι•αι είς το πλοίΟ1' Καt προάγειν UV· 

20 τον είς το πέραν μηδέν πάfJωσιν έν τfί Uαί.άσσn, μι}{)' ύπο τιί)ι· 
βασανιζόντα.ν το πλοίον αvτών κυμάτων μι}{)' ύπο τοϋ έναι•τίοv άι•έ
μοv; καl Uαρρ1}σας ε'ίποιμι ι2ν δτι διά τι)ι• τοϋ Ίησοϋ προς τον πατέρα 
περl τών μαfJητών εύχ1)ν ούδέ1• πεπόνfJασιν ο·uτοι, fJαλάσσης καl κ υ μ ά τ ω ι· 
καl έJ•αι·τίοv άι•έμοv αvτοίς άι•τιπρασσόντωι•. 

25 • ο μiν OVJΙ άπλούστερος άρκείσfJω τιi ίστορίq.. 1]μείς δέ, εί ποτ ε 

άνάγκαις πειρασμώι• περιπίπτομεJ•, άι•αμιμι•ησκώμεfJα δτι 1}νάγκασει• 
ήμϋ.ς ό Ίησούς έιιβ1jναι είς το πλοίο1•, αύτοι• βοvλόμε1•ος ήμϋ.ς προά
γειν εlς το πέραι•. ού γάρ δυι•ατον μι) πειρασμοvς ύπομείι·ω·τας κυμά
των καl άι•έμοv έι•αντίου εlς το πέραι• φfJάσαι. εΊτ' έπειδάν fδωμει· 

30 πολλά τύ. περιεστηκότα 1jμϋ.ς πράγματα καi χαλεπά καl κάμι•οντες μετρίως 

611 Die YOn Hieronymus wiederlιoltι> 'Vendιιng scheint doclι zu be
deuten, dal3 in Origencs' Exem}Jlιιr der έρμηvεlα das "'ort Γπ•ησαρέτ fehlt-e 
(vgl. z. Β. 'Vutz, Οιιοm. sacra 182 ΚΗΠΟΣ ΑΡΧΟΝΤΩΝ), aber 'vohlniclιt, 
dal3 zu Origenes' Zeit ,das neιιtestamentliche Onomastil{on noclι gaι· nicl1t 
vorhandcn \Var" (so 'Υιιtz a. Ο. ΧΧ, Α. 1)- Ygl. Hieι·. in Matth. 109 Α: 
si sciretι~us ( !), quid itιtιostra li1ιgtιa resωιaret Gentιesareth etc.- 7 Ygl. Ι. Kor. 
10, 13-10 Ygl. Marc. 6, 47-16-22 ,.gl. cc Νι·. 49 Or.?- 2;)f 'τgl. Jιιc. 1, 2 

8 8 :Μ Hc i. m. ώιι Ha 12 (λαi.οih•τος-δυvηθώσιv) Kl 201 μιj{}' 

-κvμάταn• < Η \ μή{}' Kl Koe μηδ' l\I (Η) 26 άvάγκαι Η 27 αότόv l\IC 
αότώv l\I&H 



44 Origenes, l\lattlιauserkliίrιιng :\lattlι. ]4,22(-36) 

αvτα επι ποσον διω•ηξώμεfJα, ί.ογιζώμε{)α ότι το πί.οίΟ11 ι}μώι• μέσον 

t~στl τής {)αί.άσσης τότε, βασαι•ιζόμενον ύπο τών κυμάτω1• βουλο
μέJ•ων 1}μiiς ι•αυαγιjσαι >Ιπερι τι}ι• π{στιν« I i] τιι•α τών άρετώι•. άλί.' έπav 
το Π1'εvμα TOV ΠΟ1'1}(!0V βί.έπωμει• άι•τιπρfiττον 1}μώι• τοίς πράγμασιιι, έιΨοή-

5 σωμεν δτι τότε ι}μίν έναντίος έστlν ό ύ.νεμος. έπa~· oJv ταϋτα πάσχοντες 
τρείς φυί.ακaς τής ι•υκτο; τοiί έι• τοίς πειρασμοί; σκότους διαι•ύσωμει•, κατά 
ΤΟ δυι•ατοι• άγωι•ιζόμη•οι κα).ώς και τηροfJντες έαυτοvς προς το /l1J 11αυαγιjσαι 
!!Περι τηι• ΠίστιJ'(( ή τιι•α ΤώJ• άρετώι•, Π(!ώτψ ψυί.ακιjι• τον Πατέρα TOV σκό
τους και τής κακίας, και δευτlραv τον υίον αύτοv τ οι• άvτικε{μενον και 

' Ι ' \ I ":1 I {) \ 1J 'β \ I \ ' I JO επαιρομεJΌΙ' »επι πω•τα ,,εγομεJ'Ο1' εοι• 11 σε ασ,ιιαιι, και τριτην το ε1•αντιοv 
-rι ι - ι Ι rι ι ' ι 

τφ αγιφ πι•ευματι ΠJ'εvμα, τοτε πιστευωμεv οτι τεταρτης εJ•εστηκυιας 

ψυί.ακής, ότε Ι>?J ι•vξ προέκοψει• 1} δέ ?Jμέρα ήγγικε1'«, έί.εύσεται προς 1}μiiς 
ό υίος τοiί 1Jεov, ίι? εύτρεπίσn ήμίv την {}άί.ασσαν περιπατώι• έπ' 
αύτijς. καί iπaν ίδω,ιιει• τον λόγον 1}μίν έμφαι•ιζόμει•οι•, ταραχ{)ησόμε1Jα 

15 ,ιιέν πρlι• τeαι•ιος καταί.αβείι• ότι ό σωτιjρ 1}ιιίν έπιδεδι}μηκει•, οlό,ιιενοι έτι 
, {)- \β' Ι:'{) .,lλ' ,, '·'~' ψαι•τασμα εωρειv, και CfO ουμει•οι κεκρα10 ομε α· α, αvτος ευ·υεως 

ι}ιιίv ί.αί.ήσει ί.έγωι·· {)αρσείτε, έγώ εlμι, ιο} φοβεϊσ{)ε, καί Οερ
μότερον κινούμει•ος άπο τofJ {)αρσείτε εί τις έν ήμίν εύρε{)είη Πέτρος, 
δδεvωι• μέν »έπί τι)Ι' τεί.ειόηJταιι ούδέ:rω δέ τοιούτος γεγει•ημέι•ος, κατα-

20 βaς άπο τού πλοίου, ώς έξω τοϋ πειρασμού γιJ•όμε1•ος έκεΛ•ου έν φ 
'β 'ζ , \ • • \ β , , .,_Q - \ \ 
ε ασω•ι ετο, περιπατησει μει• κατ αρχας ου,.ομει•ος ε,,·υειv προς τον 

'Ιησοϋν έπι τa ύδατα, ώς έτι δέ όί.ιγόπιστος καί ιός έτι διστάζων όψεται 
' \ ' , ' β _Q' \ .., ξ ' , 
ισχυρον το1• α1•ε,ιιοι• και ψο η·υησεται και αρ εται μει• καταποντι-

ζεσ-Dαι, OV πεlσεται δέ τούτο διa το ΤΟ}' Ίησοvν μεγάί.rι καλείv φωι•fί 
25 καί ί.έγειι• αύτιp· κύριε, σώσόι• με. εlτ' εvΟέως »έτι ί.αί.οϋι·τοςιι τοϋ 

τοιούτου Πέτρου καΙ ί.έγοιτο;· κύ(!ιε, σώσόι• με, έκτη•εί ηjν χείρα 
~ ,. , , , - , β '.Q , I , ~~~., , - , ι: , 
ο ι.ογος, ορεγωι• τφ τοιουτφ οηυειαι•, και επιΙ.ψj'εται αυτοv αρ .. αμεJΌυ 
καταπο1•τίζεσΟαι καί ό1·ειδίσει αvτιp έπί τfί όί.ιγοπιστίq. καί τιp δισταγ-

- , ' ή ~, ' 11' , ' ..... , '... ' ' t'l ., '":: 
μφ. ΠΜJΙ' τ ρει οτι ουκ ειπεν · α.ι;ιστε, αι..ι.α · οι.ιγοπιστε, και οτι ,,υ.εκται · 

30 εlς τί έδίστασας, έχωv μέι• τι τijς πίστεως, κί.ίι·ωv δέ καί προς το 
' 1 ' - ,... ' ' ' 1 ' C' '1 - ' • Π' ' β' ε1•αι•τιοι• αvτυ; ι. και επι τουτοις γε και ο ησοv; και ο ετρος αι•α ησονται 

1 Ygl. Orig. Εχlι. 14 (Ι, 14, 8) zιι διαvήχεσθαι-3. 8 Ygl. Ι. Tim. 1, 19-
Df Ygl. ΙΙ. τiιess. 2, 3f- 12 Rδιη. 13, 12- 19 Ygl. Hebr. 6, 1 - 2;) Ygl. 
Jes.58,9 

4 βί.έπωμε'' tι βί.έ:rομεv :\1 Η 4/;) έJ•J•οήσομεv Koe i) έι•αvτίως Ha 
11 πιστεύωμεv ΚΙ Koe, vgl. Ζ. 1. 4 ::ιιστεύομεv )I Η 20 τώv :rειρασμώv )la I 
έκεlJ•οtι < l\1 30 έδlστασα;] + <Ψ• γάρ) Koe I κ).ίvοv Η 31 άvαβlίσοvται 
Κοε-, vgl. ~Iattlι. 14, 32 άι•αβήσεται :\1 Η 
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l\lιιttlι.l5,1.2( !)) 'JΌιη. ΧΙ, li. ϊ. χ 4~ι 

είς το :τί.οίΟJ' Κllt κο:τάσt:ι ύ i1Ι'Ef!U~ Κllt οί t1 J• τι"[J :rί.fJίψ EI'I'Oiίσω•n; 
ά.q,' οίων διεσύ.ιΟJ]σω• κιι•δύJ'WΙ', :τ(!ο σ ΚVΙ' 1ί σο vσ ι ι.εγοJ•η· ς, uvχ α:τι.ω; · 
Dεov υίdς εί (ώς καl οί δ-ύο διιι,ιιοΙ•ιζόμεΙ•οι) άί.ί.' · άί.ηι?ιϋς Οεοϋ υίι;ς εl· 
ό:τε(! i.lγovσιJ' ο ί έ Ι' τ ιp :τ i. ο ί φ μαΟψαί, υ ι) γι.l!? i1ί.ί.ιιι•; τι7JJ• ιια{)ψιί.ιΙ· 

fi ι•ομίζω τοϋτ(J είρηκέ1·ιιι. 

'Ε:rάΙ• δέ έι• τούτοις ϋλοις γεJ•ώμε{)α ι)ια:τt·(!άσαl'τες, έί.t·'Ι:σι),ιιε{)υ. 
είς τ ι) Ι' γ ·ιϊι•, lη?α :r ρ ο ά γ F ο• Jj,ttίΙ• έκέλFυσFΙ' ό Ίησοrς. τάχα δέ καί διιi.οv
ταί τι ά:rι)(!ρητοΙ• καl ΚFκρυ,ιψiΙ'ΟΙ' μι•σηίριοι· :rFρί τιι•ωι· σt·σωσμέΙ·ων ύ:rό 
τοϋ 'Ιησού uπο τοϋ καί έ:τιγι•όι·τF~ αύτοΙ' οί aΙ'CJ(!ες τοϋ τόπου 

10 έκείι•ου. δψ.οΙ' δ' ότι τοϋ fl' τι~ πέQιtΙ'. ά:τέστειλαΙ' εlς ίJί.171' τιj1: 
περίχωροι• t1 κFίΙ•ψ•, :τερίχωρω• τοί' :τέρα.ι• (ούκ έ1• αύτι~ (τι:j) :τiΙJω', 
uJ.λά ΠF(!ί αύτό), Καt Π(!Οσ1}νεγκαι• αvτψ :τάΙ•τιις τοi•ς κακιίJ; 
t'~χοι•τιις. t1 ι• τούτφ δέ ηίρει ότι :τροσ1}ι•εγκrο• ιιύτίJι ού :τολϊ.οl.χ; κακι7ι; 
έχοΙ•τας μ.όΙ'ΟΙ', άλλiι :τάJ•τιις τοt~ς έΙ• τιί Πf[!ΙΧΙΟρφ έκείΙ'Ώ· οί Μ Π(?Οσε-

15 Ι'fχUέντες αύτi[ι κακιiJ:; έχοΙ•τες πα(!εκάλουι• α·vτον ί1•α κάι· μόι•ο1• 
aψω1•ται του κρασ:r;{δοιΙ TOV ί,ιιατίοιΙ UΙJτoiJ, χά(?ΙΙ' ά:τ' αύτοf. 

αίτοϋντFς ταύτψ•, έ:τεί μι) Jjσaι• ό:τοία 1j ΙΙαίμορf]ΟUVσα γυΙ'ΙJ τu διόδεκιι 
έτηιι καί ))προσελΟο;_;σα οπισΟε1•ιι καί άψαμέ1•η "του κρασπέδου του ίματίοι• 
αύτουιι, ότι ))έλεγε1• έ1· έαυτfί · εί μό1·ο1' &ψομαι τοϋ ίματίου ιιvτου, σωDι}-

20 σομαιιι - τιίρη γάρ (το σύμqω••ο1•) έι• τοί:; :rερί το υ κρασ:τέδο υ τoti 
ίματίου αύτου- διο ΙΥΠαραχριϊμα Εστη 1j eύσι:; τoiJ αίματος αύτιjςιι, οί δf 
άπο τής πFριχώρου τιj; γίjς Γει•ησαρέτ, είς ·ι}1• διαπεριίσαΙ'τt'ς 1ίϊ.Οοι· 
ό 'ΙησοiJς καl οί μαΟηταί αύτοϋ, ούκ άφ' έαυτι'ϋι• προσψ.Οοι• τίfJ 'lησοι-; 
uλϊ.ά προσι}χΟησαν ύπο τώ1• άποστFιλάι·τωΙ·, aτε μ1) δυι·άμfl'οι διά το σφόδρα 

25 κακώς lχειι• προσεϊ.ΟεtΙ' άφ' έαυτών, καl ούδέ μό1·οι ijφaι·το τοϋ κρασ· 
πέδου, ώς ή αίμορροοϋσα, άλλa παρακαλεσάι•τωΙ• lκείι•ω1•. πλι)Ι' καί τούτωΙ' 
όσοι ?jψαι•το διεσώ{)ησαι·. εί δέ έστι τις διαrορά τοϋ διεσώ{)ησαι· 
lπί τούτω ι• είρημέι·ου προς το σω·Ο ιj1•αι < έκείι•ψ) ( εΤρηται γaρ :rρο:; τι) Ι' 

~ - (", , , ) , ,, , , I 
αιμορροοιοσαν· "1J πιστις σου σεσωκε σεC< , και αυτος ε:rιστησει;. 

30 8. Τότε προσέρχο1•ται αύτιp άπο Ίεροσοί.ύ,ιιω1• ΦαΙJισαίοι 
' - ~ 1 δ ' ' • .Q 1 β 1 και γ(!αμματεις Ι'.εγοι·τες· ια τι οι μα·υηται σου παρα αι-

νουσι τ1J1' παράδοσι1' τώι• :τρεσβυτέρων; ού γaρ ι·ίπτοJ•ται τa; 
χείρας όται• aρτ οι• έσ0ίωσι1' (15, 1. 2 [-9]). 

3 Vgl. :\lattlι. 8, 28- liff )lattlι. 9, 20f- 21 Lιιc. 8, 44-29 l\Iattlι. 9, 22 

s σεσωσμfι•ωι• HC· r. έσομέvωι• l\1 Ha I vπο] ά.;τό )la 1l (τιJι) κι 

19 οτι Kl οτε l\1 Η 20 <τό σύμφωνοι•) Elt 22 τιjι; Dielιl τού :\I Η 
2ο μόvοv l\1 2i οση Η 28 είρημfι•ου Ηιι είρημέvη l\1 Η I (έκείιιηv) Elt 
33 έσfJ{ωσι )I 
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46 Origenes, :\Iatthauserklarung :\Iatt\1.15,1. 2(-9) 

•ο παρατηρι}σας κατά :ι;οίοι• καιρόν προσι)λUοι• τψ Ίησού άπό 
•Ιεροσολύμων Φαρισαίοι καί γραμματείς λέγοντες· διά τί οί 

{) , β , ' 'δ - β , μα ηται σου :ι;αρα αιιΌυσι τηι• :ι;αρα οσιι• των πρεσ υτερων 

καί τά έξijς, είσεται ότι άι•αγκαίω; ό ΜατUαίος ούχ ά.-ιλώ; άι•έγραψε προσ-
5 εληλυ{)έι•αι τοvς άπό Ί&(!οσοί.ύμων Φαρισαίοvς καί γραμματείς τψ 
σωη}ρι :ι;υv{)ω•ομέι•ους αύτού τά έκκεlμενα, άλλά :ι;ε:ι:οίηκε · τότε προ σ
έρχονται αύτιp άπο Ίεροσοί.ύμω1•. :ι:ότε οvν τότε, κατω•οητέον. 
ψ•lκα »δια:ι;εράσaι•τες ήλUον είς η)ν γijν Γενησαρiτιι τ ψ πλοίφ ό 'Ιησούς 
καί οί μαΟηταί αύτοίί, κο:ι;άσω·τος τοίί άι•έμοv άφ' ού έπιβέβηκεν ό 'Ιησούς 

10 τqj :ι:ί.οlφ, καί ότ' »έ:ι;ιγι•όJ•τες αύτοι• οί aι•δρε; τοίί τό:ι;οv έκείι·οv ά..-ιέστειλαv 
είς όί.ηιι τΙJ1' :ιερίχωρΟJ' έκε/1•ψ, καί προσψ•εγκaι• αύτψ :tάΙ•τας τοv; Κακώς 
έχοι•τας, καi. παρεκάί.οvν ίι·α κάν μόι·οι• lίψωι•ται τοϋ κρασ:ιέδοv τοίί ίματίου 
αύτού · καί όσοι ijψaι•το διεσώ{)ησaι•ιι, τψικάδε :ι:ροσijί:Οον αύτψ άπο 
•Ιεροσολύμων Φαρισαίοι καί γραμματείς, μή κατα:ι:ί.αγέι•τες τι)ν 

15 έv τψ 'Ιησού δύι•αμιι• ίασαμέ1•ψ το!:; κά1• >ιμόι•οv τοϋ κρασ:ι:έδοv τοίί ίματίου 
αύτοίίιι άψαμέι•ους, q;ιλαιτ{ως δi έγκαί.οϋντες lπί τού διδασκάλου, ού περί 
:ι;αραβάσεως έι•τολijς Uεοϋ άλλά :ιαραδόσεω; μιϋ.ς 'Ιουδαϊκών πρεσβυ
τέρωι•. καί είκος ότι αύτο τό τώv q:ιJ.αιτίων lγκλημα :ι:αρίστησι τι)v τών 

{) - '1 - '). 'β δ , ' ' δ δ , ' . , • μα ητω1• ησου ευ .α ειαv, μη εμιαν αφορμηv ι οντων ε:ι;ιι.η-ιρεως ως 

20 :ι;ερί :ι;αραβάσεως έντοί.ών Uεοϋ τοίς Φαρισαίοις καί γραμματεύσι1•, οίτιvες 
ο·ύκ llν προσι}J•εγκaι• τό περί :ιαραβάσεως τοίς μα{)ηταί; 'Ιησοϋ έγκλημα 
• β, ' ' "'' - β ' " ,. ' ~ ως :ι;αρα αt1'ουσι την ει•τοι.ην των :ιρεσ υτερων. ει:ιερ ειχον επι,.αμ-

β ' {) - ' ιιι Ι \ ., δ 1 > \ β 1 > 
ανεσ αι των εγκαι.οvμει·ω1• και α..-ιο εικι·υ1•αι αυτους :ιαρα αιιΌι•τας εν-

τοί.?)ν Uεού. 
25 Μή ι•ομίσrις δέ ταϋτα κατασκευαστικά εlι•αι τού δείν τηρείσΟαι τόν 

κατά το γράμμα Μωσέως ι•όμο1•, έπεί οί τού 'Ιησοίί μα{)ηταί fως τότε αύτον 
έφύλαττοι• · ού γάρ πρό τοϋ :ιαUείν »έξηγόρασει• 1ίμϋ.ς έκ η)ς κατάρα; τού 
ι·όμοvιι ό έι• τφ :ι:αΟείν ύ:ιiρ άνΟρώπων »γει•όμε1•ος ύ:ιeρ ήμώ1• κατάρα«. 
άί.λ' ώσ:ιερεί καΟηκόντως καί Παϋλος »τοί; 'Ιουδαίοις 'Ιοvδαίοςιι έγέι•ετο, 

30 " 'τ δ , \δ , , " ' ' ,~ ' 'τ δ , >>ιι·α .ιοv αιου; κερ ησrιιι, τι ατο:ι:οv τους αποστο,,ου; εν .ιου αιοις ποιου-

μέι•ους τιiς διατριβάς, κaι• τιi πι•ευματικά ι·οώσι τοϋ ι•όμοv, χρησDαι τfj 
συμ:ιεριq:ορ{j., ώς καί Παύλος ΤιμόΟεω• :ιεριτεμwν καί Uvσίαν κατά τινα 
ι·ομικι)ν εύχ1)ν :ιροσαγαγών, ώς έν ταίς τώι• ά:ιοστόί.ωι• γέγρα:ι:ται Πράξεσι; 

8 l\Iattl1. 14, 34 - D Vgl. l\Iatth. 14, 32- 10 :\Iatt\1. 14, 35f -liί Vgl. 
:\Iatth. 14, 36 - 2ϊ Gal. 3, 13 - 2D Ι. Kor. 9, 20- 32 Ygl. Act. 16, 3-
Ygl. Act .• l8, 18; 21, 23ff 

1 Ό <Η 6 ιi:τέρχονται Η 14 τΥιν έν τψ] μέν τι'pι l\1 16 έγκα-
λοiίντες + (τοί; μα{}ηταί;) Lo (Ygl. Hu) 21 τό :rερl s. I. Hc 
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)[attll. 15,1. 2 (- 9) Τοιη. ΧΙ, 8. 9 47 

:rλψ• :τάι·υ φαίι•οι•ται qιi.ηκί.ήμοι·e; οί :τF[!t μiι• έι•τολ1ίς fJεοϋ μ1ιδiι• l!χσιιτες 
έγκαί.είι• τοί; Ίησοϋ μαΟηταί;, μό••ον δΕ :τε(!t :τιμσβυτf(!ωι• :ιιιραδι)σεω; 
μιϋ.ς. καl μάλιστα fμφαίι•εται οϋτω; τό cμΜγκi.η,ιιοι•, οτι :ιαρ' αύτοί; τοϊ; 
ίαθείσιι· ά:ιό τοϋ κακώ; Έχειν :ιροσάγουσι το έγκλημα, τφ μi•• δοκεϊν κατι.i. 

5 τώι• μαΟητών το δ' άi.ηfΗς τον διδάσκαi.οι• δωβάl.i.ειν :ιροωρούμει·οι. · ο~ τι/ 
\'δ :0:- β ι ''Ο r.,-' και :ιαρα οσις 11 ι• τωι• :ιρεσ υτFρων το ι·ι:ιτεσ ιιι ως ω•αγκαιον :ιρ(); 

, 'β " \ ' ' \., {)' '11' - ' -ευσε ειω•. φοι•το γαρ κοιι·α; μει• και ακα αρτοv; ι-ιι·αι χειψις τα; τω~· 

μι) ι•ιψαμέι·ων προ τοϋ U.ρτοφαγeίι·, καfJαρa; δi καί ι.ίγίας γεγοι·Ιι·αι τa; τών 
, • ' "δ ' β ~ - < ·~ "') , ,. - ' ' ' απο:ιι.υιΌμε1•ων '!! ατι, ου συμ ω.ικω;, α,.ι. ω•αι.ογοι• τφ κατα το γραμμα 

'11 ' ι r - δ' ., \ \ - ' ' ' β ι 10 J•ιωσεω; 1"ομφ. ημει; ε ου κατα τη•• τωι• :ιαρ eκειι•οι; πρεσ υτεριιΗ' 

:τα ρ άδο σ tl', άi.i.ύ. κατa το εύλογον καθαίρeιι• :ιειρώμεθα έαvτώι• τ aς 
:ιράξεις καl ούτως τά; τιί)ν ψυχιϋι• ι•ίπτεσΟαι χ ε ϊ ρ ιις, οταν μέί.ί.ωμεν 
έσfJίeιι· οϋς αίτοϋμεν ά:ιό τοϋ qίi.ου ιjμίν {)έί.οντος εlι•αι 'Ιησού »τρείς i1ρτουςcc · 
>>κοιι·αίςcc γάρ καί J:άι•ί:ττοι;cc κυ.ί ού καfJαραίς χeρσlι• ού χρι} τώι• aρτωι· 

15 μεταi.αμβάι·ειν. 
9 ·ο δ· 'Ι - • • • - • δ' • - β , . ε ησοvς ουκ εγκαι.ει περι παρα οσεω; αυτοι; :ιρεσ υτερωι• 

Ίοvδαίωι·, ai.i.a :ιερί τώι• έντοί.ών 1Jεοϋ άι·αγκαιοτάτων δύο, ώι• ή μέι· 
έτέρα :τέμπτη ήν τijς δεκαί.όγου ούτω; έχουσα . »τίμα τον :τατέρα σου καί 
ηjν μητέρα σου, ϊι·' εJ σοι γένηται, καί γέηι μακροχρόι•ιο; έ:ιί τιjς γ1jς 

20 ής κύριος ό fJεός σου δίδωσί σοι«, ή δέ ί.οι:ιι) έι• τί[J Λευϊτικιp τούτοι• έγέγρα:ττο 
τον τρόπον. >>έάι• ΙJ.ι{)ρωπος κακώς είπrι τοι• :ιατέρα αύτού καί τι) ν μητέρα 
αύτοϋ, 1Jω•άτφ fJω•ατούσθω · :ιατέρα αύτού ή μητέρα κακώ; εl:ιει•, έι•οχο; 
lσταιcc. άiJ.' έ:ιεl αύη)ι• fJέi.ομει• lδείι• τι)ι• λέξιν, 1'}ι• έξέfJετο ό .1/ατfJαίος, 

ότι ό κακοί.ογών πατέρα 17 ιιητέρα 1Jaι•άτφ τεί.ευτάτω, έ:τίστησον 
25 μήποτε έί.1}φfJη ά:ιο τού τόπου ένfJα γέγρα:τται · »δ; τύ:ττει :τατέρα αύτοϋ 

~ ' ' - {) , .. , \ ~ .. - ' , - "' 
'Ι μητερα αυτου, ω•ατφ τει.ευτατωcc και »ο κακοι.ογωι• :ιατερα αυτου η 

μητέρα αύτού, fJαι•άτφ τελεvτάτωcι. ούτω; μέι• οvι• εlχον αί ά:ιο τού ι·όιιου 
λέξεις περί τώι• δύο I έι•τολι'ϋι•. ό δέ ΜατfJαίο; έκ μέρου; καi έ:ιιτετμη· 489 
μέι•ως αύτάς έξέfJετο καί ούκ αύταί; λέξεσι. 

30 η δέ έγκαί.εί τοί; ά:το Ίεροσολύμωι• Φαρισαίοι; καί γραμματεϋσιι• 
ό σωτήρ, ί.έγων αύτο!ις :ιαραβαίι•ειι• ηjν έντοί.1jν τού {)εοϋ διa τι}1• 
έαvτι'ϋν :ταράδοσο•, κατω•οητέοι·. καl ό μέν {)εό; εί:ιε. >>τίμα τον πατέρα 
σου καl τιj1• μητέρα σοv<ι, διδάσκων τι}ν δέοvσαι• τιμι}ν ά:ιοι•έμειν γοι•εύσι 

9 Ygl. Rδm. 2, 2ί? - 10ff Ygl. Hier. in )latth. 110 Α: •ηιαιιus«, id est 
opera, non corporis sed aninιae laι:aιulae sunt, tιt Jiat iιι illis ι•erbun~ dei -
13f Ygl. Luc. 11,5- 1-!f Ygl. )larc. 7, 2- 18 Εχ. 20, 12-21 LeY. 20, 9-
2;) Εχ. 21, 15f - 32 Εχ. 20, 12 

1 πάιιv] πάλιμ Η ;; ο(τι) Koe 
9 (άij.') Elt 10 πρεσβvτέ12ωμ :r.aρ' έκεlιιοις l\I 

6 παQάδωσις πa, corr. πc 
33 γοιιεiίσιμ )1 



48 Origenes, l\Iattlιiίuserkliίrιtng l\Iattlι. 15, 1. 2 (- 9) 

τόν έξ αυτων γεη·ώμει•οι•. ταύτη; τijς :τρός τοvς γοι•είς τιιπjς μέρος ήι· 
καί τό κοιt•ωι·είν αύτοίς τών βιωτικών χρειών εlς διατροrάς καί σκεπάσματα, 
καί εί τι lli.λo οίός τε ήν χαρίζεσΟαί (τις) τοίς έαυτοϋ γω•εϋσιt•. ol δέ 
Φαρισαίοι καί οί γραμματείς τοιαύτψ έt•ω•τιουμέ1•ην τij'J t•όμψ παράδοσιι• 

5 έκδεδώκασιν, άσαψέστερον έt• τψ εύαγγελίψ κειμέt•ην, i'i ούδ' αύτοl, έπι
βεβ1.1}κειμεν l11•, εl μη τών Έβραίων τις έ:τιδέδωκεt• ήμίν τά κατά τόν τό:τω• 
οf5τως έχοντα. έσ{}' ότε, ψησίν, ·οί δω•εισταί δυστρα;τέί.οις περιπίπτοι•τες 

, 'δ , ' 'β . , δ' ' δδ' ' , χρεωσταις και υΊ-•αμεt·οις μεν μη ουι.ομει•οις ε απο ι οναι το χρεος, 

• '.Ο • • 1 ' > ' - ' • Ι ? 'β '11 ' ω•ετι-υεσω• το οφει,,ομεt•ον εις τον των πεt•ητωι• ι.ογοι•, οις ε α,,,.ετο εις 

10 ' 1- 1 ' f' ' f' ι { • 'δ' ) - β "" ι ' -το γαι,οφυ,,ακιον υπο εκαστου ως ε υι·ατο τωι• ουι.ομεt•ων αυτοις κοιι•ω-

1'είι•. έί.εγον ο15ν έσΟ-' ότε τοίς όφείί.ουσι κατά η)ν οlκείω• διάί.εκτον · κορβiiι• 
έστιν δ όφείί.εις μ οι, τουτέστι δώρον · άι·έΟηκα γάρ αvτό εlς ί.όγον τής εlς 
{) • ' β' - ' τ • ' • ' • .ο ' •11• εον ευσε ειας τοις πεt'1]σtΊ-'. ειτα ο χρεωστης, ως μηκετι ω•·υρωποις, aM.a 

- ~Ο - ' '1 ' - " ' ' ' β ι • ' ,. ι ' ' ' τψ ·υεφ οφευ.ωι• και τ?J εις αυτον ευσε ειq., οιονει συι•εκι.ειετο προς το και 

15 ιο) βουί.όμει•ος άποδοϋt·αι τό χρέος, ούκέτι μi1• τιp δαι•ειστfι, ήδη δέ εlς 
τόν ί.όγον τών πει•ήτων τi[ι Oεcp έξ όι•όματος τοϋ δαι•ειστοϋ. όπερ οvν ό 
δαι•ειστi}ς έ:τοίει τφ χρεώστrι, τοϋτό ποτέ τιι•ες τών vίώι• τοίς γοι•εϋσιν, καί 
έί.εγοι• αvτοίς ότι, δ άν έξ έμοϋ ώφεληΟfίς, πάτερ ή ,ωjτερ, τοϋτο ίσΟι 
ά..-τό τοϋ κορβiiι• λαμβάι•ειι•, έκ τοϋ ί.όγου τών Οεψ άι·ακειμέ1·ων πεη]τωι•. 

20 είτα άκούοντες οί γο1'είς δτι κορβiiι• έστιν άvακείμεt•ον τψ Οεψ τό διδόμενον 
αvτοίς, οvκέτι έβούί.ο1•το J.αμβάt•ειι•, εl καί πάνυ έχρrιζον τών άι•αγκαίων, 
, ' - ~' ~ _τ β' ' '1δ ' ' ' ' απο των υιεωι•. οι οvν :τρεσ vτεροι τοιαυτψ• παρα, οσιν εις τους α.-το 

τοϋ λαοϋ έλεγον δτι, όστις άν τψ πατρί η τjj μητρί ε'ίπrι τό διδό
μεt•όν τιt•ι αύτών κορβiiν εl1·αι καί δώρον, ούτος ούκέτι όφειί.έτης έστί 

25 πρός τόν πατέρα i} την μητέρα έν δόσει τώι• :τρός τά; τοϋ βίου χρεlας. 

3ff Ygl. cc Xr. 51 <;>r.? Hier. in ::\Iattlι. 111 Β: lιanc proι•identissima1n 

dei legeιn vole11tes scribae Plιarisaeique subvertere ••• docuerunt pessi-ιι~os filios ••• 
vel certe ipsi parentes, quae deo cωιsecrata reηιcbant, tιe sacrilegii cri·ιnen. 

i1ιcurrerent decli1ιantes egestate conficiebaιιtur •.• lιaec pcssiιιιa Plιarisaeoruιιι 
traditio de alia occasione veniebat: 1ιιulti lιabentes obligatos aere alicno et 
t~olentes sibi creditu11ι reddere, delegabaιιt sacerdotib·ιιs, ut exacta pecunia 
11ti1ιisteriis te11φli et eoru11ι 'ιsilιus dcserviret- δfl Ygl. Harnack TU. 42, 
4, 2lf, der den Bericl1t des Hcbriίcrs zu τ;nreclΙt beanstandet - 12 Ygl. 
::\Iarc. 7, 11 - 1611 Ygl. Tlιeoph:}·lakt: ό οvν χρεώστη;, ώ; τcp θειp έκ τότε 

dφείί.ων, καί ilκωι• κατέβαυ.ε.- lOff Ygl. Pι<al. 9, 33. 35; Jac. 2, 5 

1 τιίν ::\1 Hc. r. τών Ha 3 (τι;) Kl ϋ έκδεδόκασιν Η ϋ/6 έ:rι-

1-1 τcp] τό Η βεβί.1jκειμεν Kl έ:τιβεβλήκαμεν l\[ Η 6 Ι. έ:τέδωκεν ? Koe 
1~ff δανιστιί usw. Η 2-1 καί] Ι. ή? Koe ούτω; Ha 2~ τήν <Η 

490 
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τα·ύτ1j1' ούιι iί.f!γχει ύJ; ούχ tίγιιίΊ; t~χοιισω• :ταράδοσι ι• ,; σωτιί!!, αι.ι.α 

έι•αι•τιουμ{ι•ψ ηj έι•τοί.fί τοϋ Uεοϋ. eί γάρ ό μiι• {)εό; ί.έγει τό τίμα τόι· 
:τατέρα καί τι)ι• μητέρα, ιj δέ :ταράδοσις J~ί.εγFι•· ούκ όrμίi.ει τιμιlι• 

τό1• :τατέρα ι} τ ι) ι• μητέρα ηj δόσει ό ά.ι•α{)είς τι"(J Uειp ιi.ι; κορβιlιι τι; 
5 δο{)ησόμeι•οι• ι1ιι τοίς γηει•ιιηκόσι. δι]ί.οι• ότι 1jκυροvτο 1} τοϋ 0ΗJΠ :τερί 

τιμijς γοι•έωι• lt•τολι) ύ:lό τijς τιίιν Φαρισαlων καί γραμματlωι• :ταραδόσεω;. 
ί.εγούσης μηκέτι δeίι• τιμiiιι τόι• :τατέρα καί η)ν μητέρα τι.ίιι ίi:ταξ 
• {) , - {) - " .. , β " • , ' 
ανατε εικοτα τψ εφ ο εr.α οι• αι• οι γεγειΊ"Ι'}Κοτες. και ω; qιι.αρΊυροι 

γε οί Φαρισαίοι. ίι•α τfί :τροq:άσeι τιίιιι :τει•ι]τωι• ί.αμβάι•ωσι καί τά δοΟη-
10 σόμει•α άι• τοί; γοι•εvσί τιι•ο;, τά τοιαϋτα έδίδασκον. καΙ. μαρτι•ρεί Ίε αuτώι• 

ηj rτιλαργυρίq. τό εuαγγέλιοι• Ι.έγοι• · ))ήκουον δέ ταvτα :τάιιτα οί Φαρισαίοι 
φιλάργυροι όι•τες, καΙ. έξεμυκτι}ριζοι• αvτόι•ιι. 

Ε" ~"t ' - "' ι ' ~ - β ι " ,, ' ι τι; ο·υιι και των ι.εγομει•ωι• ει• ημιιι :τρeσ υτερωι• η ο:τω; :τοτε 

ά.ρχόι•τωι• τοϋ ί.αοϋ μϋ.).).ον τψ όι•όματι τοϋ κοιι•οϋ βούλεται διδόι•αι τοί; 
15 :τέι•ησιι•1j:τερ τοί; οίκείοι; τώι• διδόι•τωι•, εί τύχοιει• τιϋι• ά.ι•αγκαίων χρ?}ζοι•τες 

καl μι) δύι•αιιιτο οί διδόντες ά.μq:ότερα :τοιείι•, aδελrτό; άι· ούτος έι·δίκω; 
ί.έγοιτο τιίιν aκvρωσάιιτωι• τόι• λόγοι• τοϋ {)εοϋ διά τΥ}J' :ταράδοσιν 
!αυτών Φαρισαίων καί έί.εγχΟέι•των ύ:τό τοϋ σωτι"}ρος ύ:τοκριτώι•. καί 

'δ 't , ' ' - .. , - , ,. β ' \ 
σq:ο ρα γε α.:τοτρεπτικα εστιν εκ του ι.ογοv τωι• :τηητωι• ι.αμ αι·ειι• τιι•α 

η· _Q, , 'ζ , τ , ~ , , 'Ρ • , 
_ο :τρουυμως και ι•ομι ειν >>:τορισμοιι ε ι•αι τηι• ετερωι• ευσε ειαι•ιι, ου μοι•α 

(δέ) ταϋτα, aλλά καί τά :τερl. τοϋ :τροδότου 'Ιούδα γεγραμμέι•α, δς τι"(J 
' δ - • ' β \ - , \ ' - ..,.. 'δ ' μει• οκειι• ε:τρεσ ευε :τερι τωιι :τει•ητωιι και αγαιΊικτωι• ει.εγει• · >>η υι•ατο 

τοϋτο τό μύροι• :τραΟijι•αι δψαρίωιι τριακοσίωι•, καί δοΟιjι•αι :ττωχοίςιι, 

τό δ' Uί.ηΟές >>κλέ:ττης ή1• καί τό γί.ωσσόκομοι• lχωι• τά I βαί.ί.όμει•α έβάστα- 491 
25 ζει•ιι. εr τις οvιι καί νvν τό τijς έκκί.ησίας έχων γί.ωσσόκομοι• i.έγει μέι· 

(ώς καί ό 'Ιούδας) ύ:τέρ :τει•ι}τωιι, τά δέ βαί.ί.όμει·α βαστάζει, τι)ιι μερίδα 
lαυτιp τιΟείη μετά τοϋ ταϋτα :τράξαι•τος 'Ιούδα. δι' a (ιf.ι; γάγγραιι•α) ι·ο,ιιι)ι· 
έσχηκότα έν τfί ψvχfί αuτοϋ ό διάβολο; έβαί.ει• αύτοv »είς τι)ν καρδίαι•ιι τόι• 
σωτήρα :ταραδοϋι•αι, καί :ταραδεξάμει•οιι >>τό :τε:τυρωμέι•οιιιι :τερί τούτου 

3 β ,, "' ( • ' • ,{} ' • \ \ • -) • • ' , ' 
ο >> εr.οςιι υστεροι• αυτο; εισεr. ωι• εις την ψυχην αυτου ε:τι.ηρωσει• αυτοι·. 

8 ff V gl. Theoph~·lakt: καΙ οfJτω; έμέριζοιι αύτο1 μετά τών :r.αιδίων τά χριίματα, 
και ol γσιιεi; κατελιμ;τάνσιιτο dγηροκόμητοι. -11 Lnc. 16, 14- 20 Ι. Tim. 6, 5-
22 l\Iarc. 14, 5 - 2-1 Jol1. 12, 6 - 2iHf Ygl. Harnack TU. 42, 4, 136 -
28 Ygl. Joh. 13, 2 29 Ygl. Epl1. 6, 16 - 30 \~gl. Luc. 22. 3; Jol1. 13, 2ί 

1 ούχ ώ; )I 1 f nmznstellen: :τ.αράδοσιν ώ; ούχ ύγιώ; lχοvσαιι ? Κοο 

8 aιι < Η 11 :τ.άντα] aιιch Υ, fehlt jetzt in :\1 infolge Besclιneidιmg des 
Randes 18 σωτfίρο; (ώ;) Koe 21 (δέ) Koe 22 :r.ερί] < Η τά ρ 
23 τριακοσίων δηναρίων ::\1 2! έχων + και Η 26 ό < Η 2i €αυτού )I 

τιfJείη (ιΪιι) Diehl Koe 

Orlg•n•ι Χ 
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καl τάχα έπa1• λέγrι ό ιL-τόστοί.ος · »elζα πάντων τώ1• κακώιι έστιν η φι'λαρ
γυρίαιι, διa ηjν 'Ιούδα Ι.έγει φιλαργυρίω•, ήτις ρlζα πάντω1• τών κακών έστι 
τών κατa τοϋ • Ιησοϋ. 

10. • Αλλa γaρ έπανέλiJωμεν έπl τά προκείμε1·α. έι• οίς ό σωηjρ δύο 
5 άπο τοϋ 1•όμου έπιτεμόμενος έντολάς έξέ{}ετο, τψ• μiν άπο τής δεκαλόγου 
άπο η']ς Έξόδου, τή1• δi άπο τοϋ Αευϊτικοϋ ή τώt• aλl.ων άπό τι1•ος τώι• έν 
τfj Πεντατεύχφ. εlτα έπεl διηγησάμεiJα πώς ?]κύρωσαν το1• λόγον τοϋ 
Dεοϋ (φάσκοντα · τίμα τ οΙ• πατέρα σου καl τή1• μητέρα σου) οί 
λέγοt•τες· ού τψ1}σει τοΙ' πατέρα η η}ι• μητέρα αύτοϋ, δς aΙ' 

10 είπυ τιp πατρl ή η'] μητρl αύτοϋ· δώρον δ έaν έξ έμοϋ wφελη
lJfjς, ζητήσαι τις άι•, πώς ού παρέλκει το ό κακολογώιι πατέρα ij 
μητέρα iJω•άτφ τελευτάτω. έστω γάQ, ού τιμ{j. τον πατέρα καί 
τι}ν μητέρα τιp κα'λουμέΙ·φ κορβiiι• ά1•ατιΟεlς τά δοΟησόμεΙ•α aν εlς τιμήν 
πατρος καl μητρός, πώς ούν η τών Φαρισαlωιι παράδοσις άκυροί καl τον 

1.5 λέγ01•τα · ό κακολογών πατέρα 1] μητέρα fJα1·άτφ τελευτάτω; 
άλλά μψτοτε δς έάν είπυ τί{> πατρl ή η'] μητρί· δώρον δ ά1• έξ 
έμοϋ ωφεληiJflς ώσπεQεl λοιδορίαν έπιφέρει τφ πατρι ή ι ηΊ ιιητρt, 492 
οlοι• ίεροσύλους λέγων τούς γοι•είς λαμβάνοντας τΟ. άι•ακεlμενα τιp κορβaΙ' 
άπο τοϋ ά1•ατεiJεικότος αύτa αύτιp. • Ιουδαίοι οvι• υίούς ώς κακολο-

20 γοϋντας πατέρα 1J μητέρα τοvς λέγοιιτας τί{> πατρί ι] η'] μητρ{· 
δώροι•, δ έάν έξ έμοϋ wφελη{}zΊς κολάζουσι κατά τdι· J•όμον· ύμείς 
δi τfί μι{j. ύμώι• παραδόσει δύο έντολάς τοϋ Dεοϋ άκυροϋτε. εlτα ούκ 
αlδείσiJε έγκαλοϋ1•τες τοίς έμοίς μαiJηταίς ούδεμίαν μΕν έ1τολήν παραβαί
νουσι (πορεύονται γaρ »έιι πάσαις ταίς έ1ιτολαίς αύτοϋ καl δικαιώμασι1• 

25 άμέμπτωςιι), παραβαίΙ•ουσι δi πρεσβυτέρων παράδοσιν εύλαβεlq. τοϋ 
μ1} παραβι']1•αι έΙ•τοί.ι)ν {}εοϋ. όπερ εl καί ύμίν προέκειτο, τψ• μiν περί τιμ1jς 
:τατρος καί μητρdς έντοί.ιjν έφυλάξατε aν καί ηjν λέγοvσαιι ό κακολογώ1• 
πατέρα ή μητέρα Dω•άτφ τελευτάτω, ηjν δi έΙ·αντιοvμέΙ•ην ταίς 
έ1•τολαίς ταύταις τιu1• πρεσβυτέρων παράδοσιΙ• ούκ άι• έφυλάξατε. 

30 ll. Μετa δi ταϋτα δλας τaς παρά ~ιουδαίοις τώ~· πρεσβυτέρων 
παραδόσεις άπο τών προφ17τικών βουl.όμεΙ•ος διαβάλl.ειιι λόγωι•, παρέiJετο 
!}ητdν άπο τοϋ Ήσαtου, δπεQ αύταίς λέξεσιν οϋτως έχει· ))καί εlπε κύριος· 
έγγίζει μαι ό ί.αdς ούτος έ1• τί{> στόματι αύτώιιιι καί τά έξιjς. καί προείπομέΙ· 

ι Ι. Tim. 6, 10 - ;) Ygl. Εχ. 20, 12 - 6 Ygl. LeY. 20, 9 - Ygl. 
Εχ. 21, 16; Deut. 2ϊ, 16- 24: Ygl. Lnc. 1, 6- 32 Jes. 29, 13 

ι λέγει Η 

ι6 av <Η 
29 ται!τες Η 

:» ιi:τό τιj; str. Koe 6 τώv a)J.ωv ΚΙ τr)v ό.).).ιp• l\1 Η 
ι9 υίοvς Hn (nach Erasmιιs) ύμά; l\1 Η 27 κακολωγώv Η 

30 ταύτα; Η 

• 
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γε, οτι ο~κ u~ταίς ί.έξεσιι· ύ.ι·έγρuφει· ό .1/ατΟαίο; το :ιροψητικr)ιι. t1 δέ 
δεί (διa το εύαγγΟ.ιοι• χeησύ.μει•οι• αύτιp) κιιτιί το δvι·ι.ιτοι• uιjτd διηγιίσασΟαι, 
:ιeοσί.ψρύμεfJu τι)1· άι·ωτέeω ί.έξο·, χeησίμω:; (οίμuι) ι]μίι• τετηρημέι·ην εlς 
διιίγησιι• nj; ΕΙ' τιp εύuγγεί.ίφ ά:ιό τοϋ προq;ιίτοv είϊ.ημμέι•η;. έχει δέ ηϋτως 

5 ιi:τ' άρχιj; το l1· τιp 'Ησαtg. ρητύ1• · »έκί.ύfJητε και έκστηη·, κραι:ταi.ιίσατε 
ΟVΚ a:τό σίκερα ο~δ' U:'tO oίJ'OV. οτι :ιε:ιότιΚεΙ' ύμaς κύριος :'tJ'ffμα Κατα
νύξεως. καί καμμύσει τούς όφ9αί.μοv; αmώJ• καί τώι• :ιροφητών α~τώιι 

καί τώι• άρχόι•των αύτώι•, οί όρώι•τες τa κρυ:ττά. καi έσται ύμίJ• τa (}ιίματα 
ταϋτα :ιά1•τα ιiις οί Ι.όγοι τοϋ βιβ/.ίου τού έσqραγισμέι•ου, δ lά1• δώσι1• αύτο 

lU aJ{)ρώ:ιφ Ε:ιισταμέι•φ γράμματα ί.έγ017ες- άι•άγJ•ω{)ι ταfτα . Καt έρεί· OV 
δύJ•αμαι άι·αγJ•ώι·αι, lσrράγισται γάρ. καi δο{) ι}σεται το βιβί.ίοι• τούτο εlς 
χείρας aι•{)ρώπου JL1J έ:τισταμέJ•ου γ(}άμματα, καί έρεί α~τψ. I ιiι·άγι·ωDι 493 
τοϋτο · καί έρεί · ούκ έ:ιίσταμαι γράμματα. καi εl:ιε κύριος· έγγίζει μοι 
ό λαος οVτος« καί τά έξ1jς έως τού ιιούαi οί έν κρυrfί βουλιίν :ιοιούντες 

15 καί έσται έν σκότει τa έργα αύτώνιι, 

Προσλαβώι• τοίνvι• τt}l• :ιροκειμένψ lι· τιp εύαγγελίφ ί.έξι1• έ{)έμψ 
τιηz τών :τρο α~ηjς καί τιι•α τώι• έξ-,jς α~ηjς. ίι•α :ταραστι}σω,ιιεν τίι·α τρό

πον a:ιειλεί καμμύσειι· »τούς όq{)α/.μούςιι τώι• a:το του λαοv ό ί.όγο; lκστάν

τωι• καί κραιπαl.ησάντων καί :τε:ιοτισμέι•ωt• »πι•εύματι κατωούξεω;ιι, ά:τει/.εί 
20 δέ καμμύσαι καί τούς :τροφ?}τας αvτών καί τούς έπαγγε/./_ομέι•ου; όρiiν ιιτά 

κρυπτaιι aρχοντας αvτώ1•. aπερ (οίμαι) γεγέ1ιηται μετa τ1J11 τού σωτίjρος ΕΠt
δημίαν lν τψ λαιp lκε{J•φ · γέγοι•ε γάρ αύτοίς :τάντα τά ρι]ματα 8/.ωι• μέν τών 

- ' -•u .. δ' '}.' ββ1' ' ' 'δ', γραφων, και του nσαιου ε, ιιως .ογοι ι ,.ιου εσrραγισμει•ου«. το ε ιιεσq:ρα-

γισμέJ•ου« είρηται οίονεί κεκί.εισμέι·ου ηj ύ.σαφείg. καί μ1} ψοιγμέι•ου τ?ί 
25 σαφηιιείψ οπερ έπ{σης τοίς μηδέ τι}ν aρχι}ν (διά το μι} είδέJ•αι γράμματα) 

aι•αγι•ώJιαι αvτο δvι•αμέι•οις καi τοίς lπαγγελl.ομέι•οις είδέJιαι γράμματά 

έστι1• aσαφές, ού γο·ώσκουσι τόν lν τοίς γεγραμμέι·οις ι•οv1•. καl.ώς ούν 
έπιφέρει < τού)τοις 8τι, έ:τaν έκλυ{)εiς ά:το τώι• άμαρτημάτων ό Ι.αο; καi 
έκστι'ι.ς μαι•fΊ κατ' αύτοv, οlς καί κραι:ταλι}σει κατ' α~τοϋ >>:τι•εύματι κατα-

30 νVξεωςιι, δ ποτισDήσεται ύ:τό τού κυρίου καμμvοι•το; αύτιίjν τούς όq:Dαi.
μούς (ώς aναξίους τού βί.έπειι•) καi τώι• :ιροqψώι• α~τώJ• καi τώι• aρχόι•τωι• 
αvτών τών lπαγγελί.ομέι•ων βί.έπειν τa κρυ:ττa τιuν lν ταίς {)ε{αις γραq:αίς 
μυστηρίων, καi lπav καμμύσωσιν αvτώι• οί όφ{)αί.μοί, τότε αvτοίς έσται 
τά :ιροφητικa Q1]ματα lσq:ραγισμέι•α καί l:τικεκρvμμέι•α. οπερ :ιε:τόι•θασιι• 

35 ό λαός ό τών μ1ί πιστευόντων εlς τόν Ίησοvν ώς Χριστόιι. έ:τaν δέ γέ-

6 Jes. 29, 9-13- Η Jes. 29, 15- 17-;)2, δ \·gι. Jes. 29, 9-13-

2-lff Ygl. Orig. tom. Υ, 7 in Joh. (ΙΥ, 104, Sff) u. ϋ. 

28 (τού)τοι; ΚΙ I ιL-rό e ύ:rό Μ Η 30 :rοτισθήσεται :\Ι HC ποτεσθήσε-
ται Η• 33 έσται αύτοί; :\Ι 3! Ι. :rέ:τσι•lJε vi'll ? ΚΙ 
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' ' ' - ~ ~' ββλ' ' ι , ι νηται τα προφητικα αvτοις «ως ,.ογοι ι ιοv εσφραγισμε1•ου«, ου μοι•ω• 

τοίς μη είδόσιι• aϊ.λa καi τοίς έπαγγελλομέ~·οις είδέ1•αι γράμματα, τότε 
εlπεν ό κύριος μόνφ »τιp στόματι<< έγγίζειν το1• λαοιι τών 'Ιουδαίων τψ 
fJειp · καi ιιτοίς χείλεσι« τιμiί.ν αύτόν φησι, διότι >~ή καρδία αύτώι•« διa τψ• 

5 είς τον > lησoiJJ• aπιστlαν :ι:όρρω έστiν ά:ι:ο κυρίου. 
Παi J•ύν μάλιστα; έξ OV τοι• σωτijρα ήμών ήρ~ιήσω•το, λεχfJείη aν vπο 

- {} - • > - • ' δ • 'β ' > ' • δ δ ' του εου περι αυτων το ματηι• ε σε οι•ται με· οvκετι γαρ ι ασκου-

σιι• έJΙτάλματα fJεοϋ, άλλa άνfJρώ:ι:ων καi διδασκαλίας ούκέτι τaς 
ά:ι:ο ηjς τού :ι;ι•εύματος σοφίας, aλλa τaς άνfJρωπίνας. όfJεJ• τούτων αvτοίς 

10 I συμβαιι•όι•των, μετέΟηκει• ό fJεος τοι• τών > Ιοvδαίωι• λαοι• καi άπώλεσε 
11την σοφίαιιιι αvτώι• τών Παρ' αuτοίς σοφύJJι (οvκέτι γάρ έστι σοφ{α Παρ' 

αvτοίς ώς ούδέ :ι:ροφ1]τεία), άλλa καί »τfιν σύνεσιν τώι• συνετών« τού λαού 
κατορώρυχέ που καi έκρυψε1• ό fJεός, καi ούκέτι έστi λαμ:ι:ρa καi έπιφα~·ής. διο 
κaν δοκώσι βουλψ· τινα ι)βαΟέως« :ι:οιείν, ou διa τοίί κυρίου αuη)ν :ι:οιοVντες 

λ 'ζ ~ ' ' 'λ 1 β λ- ο ' 'δ ' • 15 τα ω•ι ονται · και• κρvπτα τιι•α επαγγε ,.ωι•ται ου ης ειας, ψεv ονται, επει 

τa έργα αuτών ού φωτός έστιι• <καi 1]μέρας), άλλa σκότους καi νυκτός. 
διa βραχέωιι δέ lδοξει• ήμίν έκΟέσΟαι τη1• προφητείαJ• καi την έπi ποσο1• 
σαφήιοειαν αuτijς, έπεL-τερ έμνήσΟη αύτijς ό ΜατΟαίος. έμνήσΟη (δέ) καi ό 
Μiiρκος, άφ' ov χρησίμως παραστησόμεfJα περί τijς παραβάσεως τών πρε-
β ' δ ξ' ' ' - "' " ' Ο' •, τ δ -20 σ υτερων ο αι•τωι• 1•ιπτειν τας χειρας, οταν αρτον εσ ιωσιι• οι .ι ου αιοι, 

τa κατa τοι• τό:r:οι• ούτως έχοι•τα. >ΙΟί γάρ Φαρισαίοι καl πάντες οί 'Ιου
δαίοι έάι• μη :ι:υγμjj 1•ίψωι•ται τaς χείρας ούκ έσΟίουσι, κρατούντες τήι• 

'δ - β ι ' ' ' ' - ' ' ' β ' ' παρα οσι1• τωι• πρεσ υτερωι•, και απ αγορας εω• μη απτισωνται ουκ 

' {)' • "λλ ' ' .. 'λ β - β • ' εσ ιουσι, και α α τιι•α εστιv α παρε α ον κρατειJ', απτισμους ποτηριωι• 

25 καl ξεστών καi χαλκείωι• καί κλιι•ώι•«. 

12. Παi προσκαλεσάμΗος το1• όχί.ο1•, εl:r:H αύτοίς· άκού
ετε καi συνίετε καi τά έξijς (15, 10-20). 

Σαφώς διά τούτων ύπο τού σωτιjρος διδασκόμεΟα, άι•αγινώσκοντες 
έν τψ Λεvϊτικψ καl έν τψ Δεvτερονομίφ τά περi καfJαρώι• καl άκαfJάρτωι• 

30 βρωμάτων, έφ' οίς ώς παρανομούσιν έγκαλούσιν ήμίι• οί σωματικοί 'Ιουδαίοι 
' • 'λ ' δ ' ' - 'E'R - ' 'ζ ' ' l και οι ο ιγφ ιαφεροντες αvτωι• pιωναι.οι, μη ι•ομι ειι• τον σκοπον ε ι•αι 

τjj γραφ1ί τοι• πρόχειρον :ι;ερl τούτων J'OVV. εί γaρ ού το είσερχόμενοιι 
εlς το στόμα ΚΟL1'Οί τον aνfJρωπο~•, ά).λa το έξερχόμενον ΕΚ 

Sf Ygl. Ι. Kor. 2, 4f. 13 - 9ff Vgl. Jes. 29, 14. 15 - 16 Vgl. Joh. 3, 
19ff- 21 l\larc. ί, 3. 4 - 29 Ygl. LeY. 11; Dcιιt. 14- 30ff Ygl. Harιιacl.: 
τu. 42, 4, ϊs 

10 τώι• τώι• Ha 12 ούδέ Dichl Koe οiίτε l\1 Η 1;) έπuγγέί.m•τuι l\1 
έπαγγέλωι•ται Η 16 (καί ήμέρας) Dielιl 18 (δέ) κuί ιnit ρ 20 οί <Η 
31 όλίγιρ] λόγω l\[ 32 τόν <Η 
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τ ο ϋ στόμα τ ο ς, καl μαι.ιστα t~:τεl και ει• τι!J κατά τι)ιι .ιΙι1ρκον τι1ίοτι1 
ν~ • ' {) 'ζ ' \ β ' δ-· " ' ' ει.εγε1• ο σωτηρ >1κιι αρι ων παιοτα τα ΙJωμιιτωι, ηι.οι• οτι ου κοη•ιJυ· 

με{) α μέν έσΟίοι•τες ιΊ 'Ιοvδαίοί ψισι (τιp γράμματι τοϋ ι•όμου δοvl.εύηιι 
έfJέλοι•τες) εlι•αι ύ.κάΟαρτα, τότε ι)έ κοιι•οvμεΟιl οτε, δέον τά χείλη ΙjμΙJjν 

r. δεδέσfJαι JJαlσfJιίσειιι καί ποιείν 1}μa; οίς ί.Ιγομει• JJζvγnιι καl σταΟμι;~·((, 
λέγομει• μέν τa παρατυχόι•τα διαλογιζόμεfJα δέ τa μι) ι)έοι•τα, άφ' ών ή 
:τ.ηγfj 1jμίν eρχeται τών άμαρτημάΤΜ'. καί :;rρέ:;rοι• γέ lστι fJεοϋ 1•όμψ ά:τα· 
γορεύειι• τa ά:τ.ύ κακίας κal προστάσσειι• τa κατ' άρeτψ•, τa δέ τψ lδίφ 
λόγφ άδιάrοΙJα ταύτα έϋ.ι• lπl χώρα;, δυι•άμε1•α διa τι}ι• προαίΙJεσιν καl 

) ' . . - , ' . ' \ - ' {) {) 'I ο τον εν ημιι• ,,ογοΙ• αμααται•ομεΙ'α μει• κακως πραττεσ αι, κατορ ου μfl'α 

δέ γ{γΙ•εσfJαι καλιϋς. ταvτα δέ τις έπψFλώ; 1•nήσιι;. Οψετιιι οτι Καt τa 
ζ ' • {) ' ,. ' ι ' - ' ., ' '{) • β ' • ' ι•ομι ομε1•α αγα α οιοι• τε εστι κακως και απο :τ.α ου; ι.ιι οι•τα αμαρτανειν, 

καl τa Ι.εγόμεΙ•α ύ.κάΟαρτιι δvι•ατοι• κατa ί.όγnι• ΕΙ' χριίση ιjμίι• γιι·ι)μει•α 
λογ{ζεσΟαι καθαρά. ι;Jσ:τ.ερ γa(! τοϋ <ιιέι•) άμαρτάι•ο1•τος • Ιουδαίου 1j :τεριτομι} 

15 είς άκροβvστίω• λογισΟι]σεται τοϋ δέ κατορΟοvΙ•τος ά.:τύ τών έΟι•ώι• ή 
• β ' • ' " \ \ ζ' {) \ , {)' ακρο vστια εις :τ.εαιτομηι•, ουτω; τα μει• ι•ομι ομει•α κα αρα ,,ογισ η-

σεται είς άκάDαατα τι!) μη δεόι•τως αύτοίς μηδέ δτε δεί μηδέ ϋσον δεί 
μηδέ οfJεν δεί χρωμέι•φ, TU δέ ί.εγόμεΙ•α ά.κά0αρτα JJΠάι•τα(( γίι•εται JJΚU· 
θαρa τοίς κα-Οαροίς· τοίς γaρ μεμιασμέι•οις καί ά..-τίστοις ούδέν καθαρόν, 

20 έπεί μεμ{ανται αύτών καί ό ι•οϋς καί ιj συι•είδησιςιι · καί ταύτα, ,ιιεμιασμέι•α, 
a:τ.αντα ποιεί μιαρa ώι• Ul' aψηται, ώ; :τάλιν έκ τοϋ fi'UΙ'τίov ό καθαρος 
ι•οϋς καl ή καDαρa σvι•είδησις :τ.άι•τα ποιεί καθαρά, κάν δοκzί άκάΟαρτα 
τvγχάι•ειν· ούδέ γaρ άπο άκολασίας ούδέ ά:τ.ο φιληδοι•ίας ούδέ μετa διακρί
σεως περιελκοvσης είς έκάτερα οί δίκαιοι χρώι•ται τοίς βρώμασιν η πόμασι, 

25 μεμνημένοι τοϋ JJείτε έσθίετε είτε :τίι•ετε είτε τι ύ)J.ο ποιείτε, είς δόξαν 
θεοϋ ποιείτε((. 

Ε, δ \ \ • ' \ \ \ , 'λ • '{} β ' ι ε χρη v:τ.ογραψαι τα κατα το ευαγγε ιοι• ακα uρτα ρωματα, 

φ1]σομεν οτι τοιαvτά έστι τa άπο πί.εοΙ•εξίας :τ.ε:τορισμέ1•α κα/, ά:rο αίσχρο • 
δ ' ' l'' λδ' λβ' ,,, -κερ ειας περιγεγενημε1•α κα α..'Ίο qι η οι•ιας αμ αι•ομενα και α:το του 

30 DεοποιείσDαι τιμωμέΙ•ηΙ• τι]ι• γαστέρα, δταν αύη) καί αί κατ' αύτι}ιι όρέξεις 
καί μη ό λόγος ύ.ρχrι τijς ψvχ1ίς 1jμώι•. άλλa καί γιι•ιf.Jσκοντες· δαι,ιιοι•ίοις 
κεχρfjσDαί τιJ•α (ι] μ1} γιι•ώσκοι•τες μέι•, ύ:τοι•οοvι•τες δέ) καί διακριι•όμεΙ•οι 
:τερί τούτου, εί χρησαίμεDrι. τοίς τοιούτοις, οvκ >JFί; δόξαν Dεοϋιι αύτοίς 

2 l\larc. 7, 19-41 'τgl. ProY. 15, 7-;) Ygl. Sir. 28, :?5 -14ff Ygl. 
Rδm. 2, 25f - 18 Tit. Ι, 15 - 2;) Ι. Kor. 10, 31 - 33 Ygl. Ι. Kor. 10, 31 

ι καl iv τιp < Η I lιι τψ κατ<.ί s. Ι. }!C I τόν < }I ι 2 lJ.ηειι ταϋτα Η 
12f άγαθά-).εγόμεvα < l\1 12 έστι + (τόιι) ? Koe 13 άκάθαρτα] καθαρά l\1 
14 (μέιι) Diel11 17 εlς] ώς :.\Ι 22 ή< ::.\1 23 ού ϊ'άρ Η 2.; fi).).o τι :\J 
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54 OrigPnes, l\:latthiiuserkliinιng l\Iatth.15, 10-20 

κεχρι}μεfJα ovδi Εν οι•όματι Χριστοv, ού μόι•ωι της περί τού είδωλόfJυτα 

εlι•αι ύπολι}ψεω; κατακριι·ούση; τοιι έσfJίοιοτα, άλλa καl τ;jς περί τούτου 
διακρlσεως. >>ό γaρ διακρι~·όμει·ος (κατa τοι• aπόστολοι•) έaν φάγn κατα· 
κέκριται, δτι ούκ έκ πίστεως· πίiι• δε δ οvκ έκ πίστεως άμαρτ{α Εστ{ν«. 

5 ))Εκ πίστεως« μiι· οvν έσΟίει ό πεπιστευκw; μι} έι• είδωλείοις τεfJύσfJαι το 
ΕσfJιόμει•οι• μηδe πι•ικτοι• αvτο είι•αι η αίμα. ούκ »έκ πίστεως« δi ό περί 
τούτωιι τιι•ος διακρι~•όμει•ο; · καί κοο•ωι·ος δi >>τώι• δαιμω•ίων« γ{ιιεται ό 
καί αvτa εlδwς >>δαψο1'ίοις« τε{}ύσfJαι κα.ί ούδiι• ι)ττοιι χρώμει•ος μετa με
μολυσμέι·ης τιjς περί τώι• δαιμοι·ίων κοιι'ωι•ησάι•τωι• τίj.ι fJύματι φα.ντασ{ας. 

1( \ I" ' I "" I ~ I \ \ I - β I > I J και ο αποστοι.ος μειοτοι επισταμει•ος μη τηι• φυσιν των ρωματων αιτιαι• 
~ β" 'β - I " ' "" I - ) I '"J "J \ \ δ I ειι•αι ι.α. ης τφ χρωμειψ η ωφει.ειας τφ απεχομειψ, αΜ.α τα ογματα 

καί τοι• έι·υπάρχοι·τα λόγοι·, εί:rε. ))βρώμα δi ιjμα; ov παρίστησι τφ fJεq). 
οϋτε γaρ Νι.ι• φάγωμει• πεrμσσει•όμε{}α, ούτε Νι.ν μι} φάγωμει• ύστε\ρού- 496 
μεfJα«. καί έπε{;τερ 1JΠ{στατο τοiις μεγαλοφυέστερον J'ΟΟύιιτας κατa τοι• 

15 ι•όμοι·, τίι•α τa κα.Οαρa καί τίι•α τa άκά{}αρτα, άποστάντας njς περί τοϋ 
χρήσ{}αι ιός καfJαροίς καί άκαfJάρτοις διαφοράς καί δεισιδαιμοι•{ας (οl

μαι) Εν διαφόροις, &διαφορείν τfj χρι}σει τών βρωμάτωι• καί διa τοvτο 
ύπο 'Ιουδαίων ώς παραι•όμους Κ(!{νεσΟαι, διά τοϋτο εlπέ που· »μ1) οvι• 
κριι•έτω τις ύμa.ς έι• βρώσει i) έν πόσει<< καί τa έξijς, διδάσκων ήμίiς δτι 

20 τά μiι• κατά το γράμμα σκιά έστι τά δ' ai.ηfJίj τοv ι·όμου έναποκε{μενα 
τούτοις ι•ω}ματα μέλλοιοτά έστιι• άγαΟά, έι• οίς έστιιι εύρείι·, τ{να. τά καfJαρa 
τής ψυχιjς πιοευμα.τικά βρώματα καί τίι•α τά aκά{}αρτα EV λόγοις ψευδέσι 
Καt έι•αι•τ{οις βί.άπτοντα τοι• τρεφόμεJ'ΟV έν αvτοίς' ))σκιaν γάρ εlχειι ό 
νόμος τών μελλόιοτωι• dγα{}ώι·<<. 

25 13. 'Ώσπερ δs Ε!' πολλοί; κατω·οητέοι• το fJαυμαζόμει·οι• παριl 'Ιοv-
δαίοις έπl τοίς τοv σωτίjρος λόγοις δτι έιι έξουσίq. έλέγοιοτο, οϋτως καί 

επι τώι• κατιl τοι• τόποι•. τον όχλο1' γοvι• προσκαλεσάμενος εlπει• 
αύτοίς · άκούετε καί σvι•{ετε καί τιl έξιjς, καί τοϋτ' έλεγε Φαρισαίων 
σκαι•δαλιζομέι·ων έπί τούτφ τip λόγφ, ώς διa τιl μοχfJηριl δόγματα καi 

311 τΥjν φαύλην περί τού Ι•όμου έκδοχι}ι• ΟVΚ οι•τωι• φυτείας τοv έι• οvρω•οίς 
έαυτοϋ πατρος καi διa τοϋτο eκριζουμέι•ων. έξερριζιόfJησαν γaρ μι) παρα
δεξάμενοι τι}ι• άπό τoiJ πατρος γεωργοvμένψ Ιi.μπελοι• &ληfJιι•ι)ιι Ίησοϋιι 

3 Roιn. 14,23- 5ff Ygl. Roιn. 14,23-6 Ygl. Act. 15, 20. 29; 21,25-
ϊff Ι. Κοι·. 10, 20- Sf Ygl. Ι. Κ01·. 8, 7 -12 Ι. Kor. 8, 8-18 Κο!. 2,16-
20ff Ygl. Hcbι·. 10, 1 - 23 ΗΡbι·. 10, 1 - 25ff Ygl. λiattlι. 7, 2Sf- 32 Vgl. 
Jolι. 15, 1 

5 clδωί.cίοι; ρ clδωλίοι; l\I Η 9 κοινωνισάι•των Η 
διαφόροι; < :\Ι 1; άδιαφορείν Η η ov διαφορcίν .i\I ένδιαφορείν Η 
ήμϋ.ς l\I Η 30 :τcρί ΚΙ νgl. S. 56, 34 :ταρr! Μ Η 

16/1i οlμαι έν 

19 ύμό.; ί. 
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Χeιστόι•. :τώς γάρ 1jδύι•ω•το είι•αι ιι- υ τ ε ία τού πατQός οί i:τί τοί; 'Iησού 
σκaι•δαl.ισΟέι•τες λι)γοις, ύ.φιστii.σι μέι• τοϋ )ψι) ϋ.vηι μηδέ γεvσn μηδέ 
n' " :ι; ' , {) ' - ' ' ' ' ' ,, ' δ ιιιγnς, α 11ι• πuι•τιι εις ιr οραι• τη αποχρησει, κατ α τα εJ•τα,.ματα και ι-

ι)ασκαλίας τώι• άι•fJρι!Jπωι•ιι, :τροσάγουσι δέ τόι• σuι·ετοι• ;,ιυτώv ύ.κροατιjν 

5 τιp JJτά ιΊι·ωιι·:τeρί τούτωι• ζητείν καί ψι) (τa) έ:τί γ1jς«, ώς οί 'Ιουδαίοι; 
' ' ' δ ' ' ο ' δό ' ' :ι: - , , - ' και ε:ι;ει ιυ. τα μοχ ηρα γματα ου φυτεια ·ι1σαv του εν ουρωΌις πατeος 

οί Φαρισαίοι, διά τοiίτο ι~ις :τερί άι•ιάτωι• αύτώι• i.έγει τοίς μαfJηταί; 
το ύ.φετe αύτούς. ύ.φετε διά τοiίτο ότι τυφl.οi οι•τες, δέοι• αύτού; 
ιιίσ{)άvεσθαι της τυφλότητας καi ζψείι· όδηγούς, οί δέ καί έπαγγέλl.οντιιι 

10 άι•αισθητο·iίvτες τιjς έαυτώι• τυφl.ότητος όδηγείν τυψΙ.ούς, ού λογιζόμει•οι 
~1μ:τεσείσ0ιιι ε lς β ό Ουι•οΙ', :ι;eρί ού έν Ψαλμοίς γέγρα:τται · »λάκκον 

'JI 1: ' ' , ' ' ' ., - ' β'{) .. ' , ωρυ,ε και aι•e.σκαψεν αυτοι•, και εμπεσειται εις ο ροι• οι• ειργασατοιι, 

'λ}. - \ ~ Ι ~~ lδ \ \ !I ':1 ' 'β :t \ " \ ιι .αχου μεν ουν γεγρα:τται οτι J) ων τους οχ,.ους ανε η εις το ορος · και 
καDίσαντος αύτοiί προσίj/.Οον αύτιp οί μαΟηταί αύτούιι, ένταiίDα δέ όρέγει 

15 χείρα τφ lJχλφ, :ι;ροσκα).εσάμενος αύτοι• καί άφιστά; τιj; 6ητιjς τώι• 
κατά t•όμω• έρωτημάτωι• έκδοχijς, /Jτε πρώτον μέι• έλεγει• αύτοί;· άκού-
ετε καi συνίετε, I ούδέπω συt•ιείσιν ώι• ήκουοι•, έξijς δέ ώ; έν :ταρα- 497 

βολαίς έλεγεt• αvτοίς• OV τό εlσερχόμεΙ1 01' εlς το στόμα ΚΟινοί 
τόt• ύ.t•Ορωποι•, άλλά το έκπορευόμενοι·. 

2U 14. Μετά ταύτα ύ.ξιοι• ίδείν i.έξtΙ• συκοφαι•τουμέt•ψ v:ι;ό τώι• φασκόv-
των ού τόι• αύτόι• είι•αι ι•όμου καί εύαγγελίου 'Ιησοϋ Χριστού Dεόι• · οί
τιι•ές φασιι• /Jτι ούκ έστιν ό • Ιησού Χριστού ούράι•ιος πατι}ρ γεωργός τiίjν 

, , i'l ,. ι ι ., ι .Q ' ., β - ' ' τ ~ '] - ' 
κατα τον J.t.ιωσεως ι•ομον οιομει•ωι• ·υ-εον ευσε ειν. αυτος ειπεν ο ησους τους 

φ , ",;'!, }, , - , ' , ' \ ' 
αρισαιους, οι ιισαι• .ατeευοι•τες τφ κτισαι•τι τοι• κοσμον και τον ι•ομον 

25 Οεφ, [ούκ] εlι•αι φυτείω• ήν ούκ έφύτευσεν ό ούράι•ιος αύ1.ού παηίρ, 
καί διά τούτο αύτι)ν έκριζοϋσΟαι. εί:τοιεν δ' άι• καί ταύτα δτι ούκ ύ.ν, 
είπερ :ι;ατήρ ήν τού 'Ιησού ό »εlσαγαγwι•« καί φυτεύσας τόι• άπό Αlγύ:ττου 
έξεί.Οόντα λαόν »εί; όρος κληροι•ομίας« έαvτού, »εlς έτοιμοι• κατοικητι}ριον« 
έαυτοϋ, εlπεν άι• ό Ίησοϋς έπί τοίς Φαρισαίοι; 8τι :τϋ.σα φυτεία ηv 

30 ούκ έφύτευσεν ό παηίρ μου ό ούράι•ιος έκριζω1Jήσεται. προς 
ταύτα δέ ψ1ίσομεν, δτι όσοι διό. τι]ν μοχ·Οηράι• περί τώι• κατά τόι• ι•όμοι• 
• δ ' • ,;'!, ' - ' • - , .-.: , , 
εκ οχην ουκ ,1σαι• φυτεια του εν ουααvοις :τατρος, ο·υτοι τετυφ,.ωντο 

' , • ' , - ', .ο ' • ,}, ' 'δ - - 'δ ))τα ι•οηματα«, ως )ψη :τιστευοt•τες τn α,.η-υειq. α,, .α ευ οκοιΨτες τn α ι~ 

2 Kol. 2, 2If- u Ygl. Kol. 3, If- 11 Psal. 7, 16 - 13 l\Jattιι. 5, Ι-
27 Εχ. 15, lί- 321 Vgl. ΙΙ. Kor. 4, 4- ΙΙ. Thess. 2, 12 

5 (τά) i. 1! αύτι[ι < Η 22 ό i; χ; ό ovvιo; l\I 23 αύτό; (γάQ) Koe 
2;) [οιίκl] κι Koe I ούκ! :'\1 Η < ρ 26 είποιεv κι Ygl. φασιv z. 22 ιί:τοιε 

l\1 Η I ούκ UJ'] κliv Η 2S ~πi] zιι str, Koe I ίίτι] τό Η 
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κί(/.« V:τό τοϋ Οεοποιη{)έντος άπό τών vίών τοϋ αίώνος τούτου καί διά 
τούτο λεγομέι•ου παρά τφ Παύλφ {)εού »τού αίώι•ος τούτου«. καί μη ι·ο
μlσnς Παϋλοι• 1jμώι• άλη{)ώς εlΙ•αι λέγειν αύτόν {)εόν. ώς γάρ μη οvσα 
Οεός »ή κοιλ{α« τών ύπερτιμώντωι• την ήδονην φιληδόι•ων μiiλλον 1} φιλο-

5 {)έωv ).έγεται ύπό Παύλου εlι•αι »Dεός« αύτώι•, ούτως μη ών {)εός ό ύ.ρ
χωι• τού αίώι•ος τούτου, περί ov φησιv ύ σωη}ρ · »νύv ό ίl.ρχωι• τού κόσμου 
τούτου κέκριται<<, {)εός εlι•αι λέγεται τών μη βουλη{)έvτωv τό »πνεύμα τής 
υίο{)εσίας<< λαβείι•, ίι•α γέι•ωνται vίοί τού αίώι•ος έκείι·ου καί »τijς άι•αστά
σεως ηjς έκ Ι'εκρώι•«, καί διά τούτο μειι•άντωι• έν τ?ϊ vίότητι τού αίώι•ος 

10 I - δ Ι "δ ξ > \ β - " > I τοvτου. ταυτα ε μοι ε ο εν, ει και παρεκ ατικως ειρηται, αvαγκαιως 

:ταρειλήφΟαι διά το τυφλοί είσιν όδηγοί τυφ).ώι•. τίι•ες δι}; οί Φαρι-
σαίοι, ών »ό {)εός τοϋ αίώι•ος τούτου έτύφ).ωσε τά ι•ω}ματα<<, όντων »άπί
στωv<< :ταρά το μη πεπιστευκέι•αι είς 'Ιησοϋν Χριστόν, καί έτύφλωσεν 
»είς το ιοί αύγάσαι αύτοίς τόν φωτισμόι• τού εύαγγελlοv ηjς δόξης τού 

15 {)εοϋ έν :τροσώπφ τοϋ Χριστοϋ<<. ού μόι•ον δε άπ' έκείι•ωι• φεvκτέον όδη
γείσΟαι τυφλών τών αίσΟαι•ομέι•ωι• δεϊσ{)αι όδηγών, παρά το μηδέπω 

, \ , ~ I \ δ I - δ • • - I β~ I , • ~ \ \ \ 
rιυτους απειΜJψει•αι τηv υι•αμιι• του ι αvτωv ,.επειν · αι,,,α γαρ και 

έπί πάι•τωv τώv έπαγγε).).ομέι·ωι• όδηγείv έν ύγιεί διδασκα).ίg. έπιμελώς 
άκουστέοι•, καί κρίσιν ύγιίj τοίς λεγομέι•οις :τροσακτέον, μι}ποτε κατ' 

20 ίl.γι•οιαν τvφλώι• καί μι) βλε:τόι•τωι• τά πράγματα τής ύγιοϋς διδασκαλίας 
όδηγούμει•οι, τvφλοl καl αύτοl διά τό ιο) βλέπειι• τόν 1•ούν τών γραφώv 
τvγχάι•οvτες φαι•ώμεΙ•, ώς άμq;οτέρους, τόι• τε όδηγοϋι•τα καl (τόι•) όδη-

' ' - ' \ β '{) \ ?' I γοvμενον, εμ:τεσειν εις τοv ο vι•ον, περι ov :τροειρηκαμεν. 
Έξής δέ τούτοις γέγραπται τ{να τρόποv ό Πέτρος ά:τοκρι{)εlς ε~τε 

2.3 τψ σωηjρι (ώς μι) Ι'ω]σας τό ού το είσερχόμει•ον είς τό στόμα 
κοινοί τον ίJ.ν{)ρω:τοι•, άλ).ά το έκπορευόμενον έκ τού στό
ματος) το φράσοι• ιιjμί1• τ1)ν παραβολΙJΙ'. προς Ο ό σωτήρ φησι το 
',J, ,~_,, ,, ~', ' , 
ακμ,1 ν και vμεις ασυι•ετοι εστε, οιοι•ει τοσοvτφ μοι συι•οι•τες χροvφ 

έτι ού συνίετε τού βουλήματος τώv ).εγομέι•ων, καl έτι ού νοείτε 8τι διά 
30 τοϋτο ov κοο•οί τοι• ϋ.ν{)ρωπον, έπεl το είσερχόμενον αύτοϋ είς 

τό στόμα είς τι}ν κοιλίαν χωρεί καl προχωρούν άπ' αύτιjς είς 
' δ - β'~" ' \ \ I .. I έδ' ' αφε ρωνα α,.ι.εται. ου παρα τον ι•ομοι•, φ πιστεvειν οκουν, ουκ 

ήσαν φυτεία τού πατρός Ίησοϋ Φαρισαίοι, άλλά :ταρά τιjν μοχ{)ηράν 
περί τοϋ ι•όμου καl τιϋv έν αύτψ γεγραμμέι•ων έκδοχψ.. δύο γάρ ι•οουμέι•ωv 

2 Ygl. π. Kor. 4, 4- .ιrr Ygl. Phil. 3, 19- 5f Joh. 16, 11 - 7 Yg1. 
Rδm. 8, 15- Sf Ygl. Luc. 20, 35. (36)- 11 ff ΙΙ. Kor. 4, 4. 6 

2 τοiί :ι:atίi.ov }1 3 ήμrϊn Hu ήμiiς l\1 Η 1 ί αύτοιί; Hu αύτώ:ιι l\1 Η 
αύτώιι v αύτώ:ιι l\1 αvτώ:ιι Η 22 (τό:ιι) ΚΙ 28 ήμείι; Η 
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κατά τόι• 1•όμοι•, διιικοι•ίu; τε »Dαι·ύ.του<< ηjς έι•τετυ:τωμέι·η; •γράμμασι<< καΙ. 
ούδiι• οίκείο1• έχούσης Π(!Ος τό :τ1•εvμα, κal δια.κω•ία:; ζω,ϊ; τij; J•οουμl-
1'11ς έ1• τιp :τι•ευμuτικi[J 1•όμφ, οί μiν δυι·άμει•οι ά:τό διαΟέσεω; άληι?ευ
ούσης ).έγειι• το Ι>οίδιψFν γάρ οτι ό J•όμος ΠΙ•ευματικός έστιιι, ΚU.t διά τοvτο 

5 >>ό ι•όμος ι'.ίγιος, καl ή έ1•τολ1} άγία καl δικαία καl άγαΟψ<. ούτοι ήσαν φ υ
τεία ιjν έφύτευσει• ό ούράι•ιος πατήρ· οί δi μη τοιούτοι άλλά τό 
άποκτείι•οι• »γράμμα« περιέποντες μόι•ον ούκ ήσαν φυτεία τοϋ Οεοϋ, άi.i.ά 
τοv πωρώσα1•τος αύτώι• τΥjι• καρδίαι• καl κάλυμμα έπιΟέπο:; αύτfί, ίσχύον 
έν έκεl1•οις ίJσω• ούκ έπέστρεrοι• προς τόι• κύριον· >>έάν γάρ τι; έ:τιστρέψn 

10 προς τον κύριοι•, περιαιρείται το κάλυμμα. ό δi κύ(!ιο; το πνεϋμά t1στιν«, 
Είποι δ' άι• τις κατά τοι• τόποι• γε~·όμε1•ος οτι, wσ:τερ ού το είσεQ

χόμενον είς το στόμα κοινοί τόν a1·0ρω:το1•, κάι· 1•ομίζηται 
εl1•αι ύπο Ίουδα{ωι• κοι1•όv· οϋτως ού τό εlσερχόμενον εlς τό στόμα 
άγιάζει τΟ1' a1•fJρωποι•, ΚaΙ' VΠΟ τιaν άκεραιοτέρων J•ομίζηται άγιάζειν 

15 ό όJ•ομαζόμεJ•ος άρτος του κυρίου. καl lστιι• (οίμαι) ό i.όγος ούκ εύκατα
φρόJ•ητος καl διά τοvτο δεόμε1•ος σαφοϋς διηγι}σεω;, οϋτω; έμοl δοκούσης 
έχειν. wσπερ ού τό βρώμα, άλλ' 1} συνε{δησις τού μετά διακρίσεως έσΟ{οJ'· 

I - . , ( ' . δ ' '' ' ' τος κοηΌι τον φαγοι•τα >>ο« γαρ >> ιακρινομε1•ος εαν φαγrι κατακεκριται, 
" ' l ' ) ' ~~ 'δ ' ~Ο ' ' ' ' ι ' -οτι ουκ κ πιστεως« , και ωσπερ ου ει• κα·υαρον ου :ταρ α-υτο εστι τφ 

20 μεμιασμέιιφ καl άπίστφ, άλί.ά :ταρά τοι• μιασμοι• αύτού καl τι)ν άπιστ{ω•, 
ούτω; τό άγιαζόμε1•ον >>διά λόγου Οεοϋ καi έι•τεύξεως« ού τψ lδ{φ }.όγφ 
άγιάζει τόν χρώμε,'ο''· εl γάρ τοvτο, ?jγlu.ζει• aν καl τόν έσΟlοντα >>άι·α
ξίωςιι τού κυρίου, καl ούδεiς άι• διά τό βρώμα τούτο άσΟενής 1j aρρωστος 
έγίνετο ή έκοιμiί.το (τοιούτον γάρ τι ό Παύλο; πu.ρέστησε1• έ1• τιp >>διά τούτο 

25 έν ύμί1• πο}J.οί άσΟενείς καl άρρωστοι καl κοιμώι•ται ίκωιο{«}. Καi έπi τοϋ 
άρτου το{νυν τοϋ κυρ{ου ή ώφέλεια τιp χρωμέ1ψ έστ{ι•, έπάι• άμιάντφ τιp 
1'qJ καί καΟαρij. τfί συνειδήσει μεταλαμβάι•rι τού άρτου. ούτω δΕ οϋτε έκ 
τού μή φαγείι•, :ταρ' αύτό τό ιο) φαγεί1• ά:τό τού άγιασι?έντος i.όγφ Οεοϋ 
καί lντεύξει άρτου, >>vστεροvμεΟα« άγαΟού τιι•ος οiίτε έκ τοϋ q:αγείν »:τε-

30 ρισσεύομεν<< άγαΟιp τιι•ι. τό γάρ αίτιοι• τ?jς ύστερήσεως 1} κακία έστi καi 
τά άμυ.ρη}ματα, καί τό αίτιον τijς :τερισσεύσεως 1} δικαιοσύι•η έστί καi τά 
κατορθώματα· ώς τοιούτο εl1•αι τό παρa τιp Παύλφ λεγόμει•οι• έν τψ 
>>ούτε έav φάγωμεν περισσεύομεν, ούτε έδ.ν μή φάγωμεν ύστερούμεΟα<<, 

lff Ygl. ΙΙ. Kor. 3, 7 - 4 Rom. 7, 14 - ;) Rozn. ϊ, 12 - 7 Ygl. 
ΙΙ. Kor. 3, 6 - 7ff Ygl. ΙΙ. Kor. 3, 14-16 - 9 ΙΙ. Kor. 3, 16f- 17 Ygl. 
Ι. Kor. 8, 7 - 18 Rom. 14, 23 - 21 Ygl. Ι. Tim. 4, 5- 22 '23 Ygl. Ι. Kor. 
11, 27 - 2.ι Ι. Kor. 11, 30 - 2811 Ygl. Ι. Κοι·. 8, 8 - 33 Ι. Kor. 8, 8 

22 ήγίαζεJ•] ήγtα.;ε γι.Ιρ Η 22/23 άJ•αξίως] + τόv aρτοι• ρ (cf. in notis) 
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εί δf :ιίiι• το είσ:ιορευόμΕΙ'Ο1' εlς το στόμα είς τηι• κοιλίαν 
χωρεί καl εlς άφεδρώι•α έκβάί.λεται, καl το άγιαζόμει•ον βρώμα 
ιιδιά λόγου Οεοϋ καl έντεύξεω;« κατ' αύτο μtι• το ύί.ικον εlς η)ν κοιλίαν 
χωρεί καl εlς άφεδρώι•ιι έκβάί.λεται. κατά δέ τι)ν έ:ιιγε1•ομέ1•ψ 

5 αvτίp εύχι)ιι ιικατά τiJ1' άναί.ογίωι τij; :ιίστεω;ιι ώqέλιμοι• γίι•εται καl τιjς 

τού 1•οϋ αίτιον διαβί.lψεω;, όρώι•το; 1 έ:ιί το ώφεί.οϋι• · καί οvχ 1} ϋί.η τοίi 500 
ι'ίρτου άλ).' ό έ:ι' αύτίfΊ εlρημέι•ος λόγος έστίιι ό ι;ιφεί.ών τοι• μι) ιιάναξίω;« 
τού κυρίου έσ{)ίοι•τα αύτόν. καί ταϋτα μέι• :ιερi τοϋ τυπικού καl συμβολι-
κού σώματος. :ιολλά δ' ι'lι• καί περl αύτοϋ λέγοιτο τού λόγου, δς γέγονε 

ΙΩ \ t ' '1 {) • β - rι r \ ι ζ ι , , 
ιισαρ~« και ιιαΜJ ινη ρωσις«, ηντιι•α ο φαγωι• :ιαι•τω; ιι ησεται ει; τον 

>- 'δ ο δ I I"" :ι {) Ι ' Ι ' t 71 I :ι;' " 
αιωι•α«, ου ενος υl•αμει•ου q:αυι.ου εσ ιειν αυτψ• · ει γαρ οιοι• τε 111• ετι 

φαύi.οι• μέl·ω·τα lσΟίηι• τοι• γε1•όμεl'ΟJ' σάρκα λόγο}•, οι•τα καl ι'ίρτον ζώντα, 
ΟVΚ Uν έγέγρα:ττο {Jτι >ιπiiς ό ψαγQJJ' τον aρτΟJ1 τούτω• ζι}σεται εlς τον αlώνα«, 

15. Έξi'jς τούτιρ ίδωμεν :ιιί); τά έκ:ιορευόμενα καί κοιι•ούντα 
15 τον ι'ίι·Ορωπο1• ού :ταρά το έκ τού στόματος έκ:τορεύεσfJαι κοινοί 

το1• ι'ί1•{) ρω :το ν, άί.ί.ά τψ• αlτίαν έχει ηjς κοι1•ώσεω; έν τtϊ καρδί~, δτε 
έξέρχοι•ται άπ' αvτιjς (προ τών έκ:τορευομέι•ωι• διά τοϋ στόματος) 
διαί.ογισμοί :το1•ηροί, ώι• έν είδη είσl φόνοι. μοιχείαι, :ιορνείαι, 
κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βί.ασφημίαι· ταίiτα γάρ έστι τa 

20 κοινούντα τοι• ι'ίι•θρωπον, δτε έξέρχεται άπο τijς καρδίας καl 

έξεί.Οόl•τα ά:τ' αύτijς διαπορεύεται διά τού στόματα;- ι&; εί έξω της 
καρδίας μι) έγίι•ετο άλί.' αvτοίi που περl τι)ν καρδίαν κατείχετο, ούκ έπι
τρεπόμει•α διά τού στόματος λαλείσΟαι. τάχιστα άν 1jφάι•ιστο καί ού
κέτι ι'ίιοfJρω:τος έκοιι•οϋτο. πηγι) ο-δι• καl άρχι) πάσης ά,ιιαρτίας διαλογι-

25 σμοl :τοι•1J(!Οί· μη γάρ έπικρατησάι•τω1• τούτωl'. ούτε φόι•οι ούτε μοι· 
χείαι οvτ' ι'ίλλο τι τώι• τοιούτωι• έσοι•ται. διά τοϋτο :ιάσrι φυλακtϊ τηρη
τέον έκάστιρ η)ι• έαυτοϋ καρδίαν · καl γάρ έι• ιίμέρq. κρίσεως έλθών ιιό 
κύριο;« ιιφωτίσει τά κρυ:ττa τοϋ σκότους καl ιyω•ερώσει τa; βουί.aς τώι• 
καρδιώι•«, ιιμεταξύ« :τάι•των ιιτώι• ί.ογισμώι•ιι άιοfJρώπων »κατηγορούντωι• 

30 " \ ' ,. I ~ I '\ ,. I ' \ \ δ β 1'1 t' -
η και α.:τοι.ογουμΗων«, ηι•ικα εαν κυκι.ωσn αυτους τα ια ουr.ια εαvτων. 

τοιούτοι δ' εlσίν οί πονηροl διαλογισμοί, ώ; έσΟ' δτε καί τά 1 δο- 501 
κούι•τα άγα{)ά καί (δσοι• έπl ηj κρίσει τών :τολί.ών) έπαινετά ψεκτά :τοιείν. 
έάν γούν :τοιώμει• ιιέλεημοσύνψ•ιι ιιέμ:τροσfJειι τών άι•Ορώ:τωι•«, έν τοίς 

3 Ygl. Ι. Tim. 4, 5 - :; Ygl. Rδm. 12, 6 - 7 Ygl. Ι. Κοι·. 11, 27 -
10. 12 Vgl. Jolι. 1, 14-101 Ygl. Jolι. 6, 55. 51. 5ϊ- 13 Jο\ι. 6, 51. 58-
17-26 Ygl. C" Κι·. 16 Or. = cmarc Ν"ι·. 4 Or.? - 27ι28 Ygl. Ι. Kor. 4, 5-
29 Rδm. 2, 15 - 33ff Ygl. )latt.h. 6, lf 

2 έκβάi.εται Η 
26 οϋτε αυ.ο ~I 

12 έσ{}ίην Η 18 ί.ογισμοl l\1 22 που] τοϋ Η 

27 έκάστιρ] :rάντα :rιστόν Υ< Η 83 οίί)• ποιοϋμει• Η 
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διαλογισμοί; ιjμώι• σκο:τοϋι·τες »τό 17εω7 ίjι'ωιr τοί; άι·Οψ:J:τοι; v ιί.άvΟψη
:τοι καί Ι:τί rτιi.αι•Ορω:τί{ι δοξuσΟίjι•αι, ά:τlχομf·ι· >•τοι•ιι ά:τό τώι• άvΟψJJ:τωι• 
ηιισΟόι•« · καί ά:ταξα:τί.ώς :τιίι· τό γι)'(}μει•οι• μετά τοϋ f~,. τr'fJ :τ(!άττοι•τι 

συι•ειΜτο; t~:τί τί[J δοξασΟιjι•αι >>ύ:τό τώι• ιlι•Ορώπωι·« ούκ έχει τέί.ο; άπrj 
" -p· ' ' - - ' ' δ δ' ' {). - , -., του ΑFΠΟJοτος »ει• τψ κρυ:ττr:J« και απο ι ω•το; τω• μισ οι• τοι; tΊ' τψ Κ!.Jl'-

:τnp καΟο.(!οίς. οϋτως ούι• καί 1j δοκο1ϊσu ύ.γι•εία, έάv διαί.ογισμοvς έχη 
' , ' δ J:' 11 ). δ' ' • ι- ' , • • δ δ τους ε:τι κει•ο ο..,ιq. 11 rτι .οκερ ιq., και η 1Ό}ιt,.ο,ιιει•η εκκι.ησιuστικη ι α-

σκαλlιι, t~άι• έι• ).όγψ κολακείας aι•εί.ευ0ερία γίι•ηται ij :t!_)ΟΙ(άσει :τi.Fοι•t·ξίιι; 
11 ζ - ' ' ' ' '{)' '' δδ ., δΊ: ' v 11 ητουι•το; Tll'o; τ1]1' α:το ω• ρωπωι• ε:τι ι ασκαι.ι~ι η .. α.ι•, ουκ t·στι 

10 λελογισμέι·η ύ:τι3 τιϋι• τεΟέι•τωι· a:τό τοϋ fJεov »έι· τιί έκκί.ησίφι :τρώτοι· 
aποστό/.ωι•. δεύτερον προφητώι•, καί Τ(!ίτο1ι διδασκά/.ωι•, τό δ' ομοιοι• 
έρείς καί έ:τί τοϋ Ο(!εγομέι•ου »έ:τισκοπijς(( διύ. τήι· Πα(!ά aι•fJρώποις δόξαι· 
1ί τψ• ά:τό ύ.ι•Ο(!ώ:tωι• κολακείω• ή τόι• ά:τό τώι• :τροσιόι•τωι• τrp λόγφ :tο!_Ιι-

' (δ δ ' ' ' β ' ) • - - ' ι ' ). -σμοv ι ω•των προrτασει εvσε εια; . ο γου1• τοιουτος επισκοπος ου »κα .ου 

15 lQγου έ:τιfJυμεί<< οvδέ δύι•αται εl1·αι άι·ε;ι;{ί.ηπτος οvδέ 1'Ι]ψάλιος ούδέ σώ

φρων, μεfJύωv ύ:τό δόξης καl aκοϊ.άστως αύηjς έμrτορούμει•ος. τό δέ αvτό 
' \ β ι 'δ ι '- - δ' ' 'δ'ξ ' και :tε(!ι :τρεσ υτε(!ωV και ιακοι•ωv ε(!εt;. ταυτα ε, ει και ο ομει• τισιι· 

• β, ' , ,., , ' , , .. ,,. δ ' ' ' 
εν :tα(!εκ ασει ειρηκε1•αι, ορα ει μη ω•αγκαιως ι.ει.εκται ια το :τηγψ 

1 ά -ι· ' ' 'δ). ι δ ' ε ι•αι π ι•τωv τωι• αμαρτηματωv του; :τοι•ηρους ια '.Ογισμοv;, υι·α,ιιειΌvς 

20 μολϋι•αι καί τά (εί χωρίς αύτώv :τράττοιι•το) δικαιώσαvτα aι• τόι• :τοιιίσω•τα. 
τίνα μέ1• ούι• τά κοιι•οϋι•τα, κατά δύι•αμιι• 1jμίι• έξ1]τασται. τό δέ aι•ί
:ττοις χερσί φαγείι• ού κοιι•οί τόι• aι•Ορω:το1•' ai.i.', εl δεί τολ

μ1}σαvτα εl."'f:είι•, κοι1•οί τό άι•Ιπτφ καρδlq. ότι:τοτοϋι• φαγείι•, δ :τέφυκε 
τό ήγεμοvικόι• ήμών έσfJίειι•. 

25 16. Παί έξεί.fJιJη• ΙκείfJει• όΊησοϋς aι•εχώρησει• εlς τάμέρη 
Τύρου καί .!:ιδιϋι•ος. καί lδού γυι•ή Χαι•αι•u.ία (15, :Η. 22 [-28]). 
π όΟει• ε κ ε ί {)ε I' ι} ά."'f:ό γ ιjς Γει•ησαρέτ. :tε(!l ιj; :τροε{ρητο . »καί δια."'f:ε

(!άσω-τες ήλΟοι• είς ηjι• γιj1• Γε1"ησαρέτ«; ά ι• ε χ ώ ρ η σ ε δέ τάχα διά τό 
σκαι•δαϊ.lζεσfJαι τούς Φαρισαίους άκούσαι•τας δτι »ού τό είσερχόμει·ω·. 

30 άλλά τό lκ:τορευόμει•οι• κοιι·οί τόν aι•Ορωποι•«. δτι δέ διά τοvς ύ:τοι•οοv-
' ' β ). ι " ' ι δ_, ' - ' ι δ' " με1•οvς ε:τι ου.εvειι•, ει :τοτε, α1•εχωρησε, ιμ.οι• εκ του »ακουσας ε οτι 

iH Ygl. )latth. 6, 4 - 6ff Ygl. Harnack τιτ. 42, 4, 135 Α. 1: .. IJι'
rechnende, nicl1tswίirclige Askese nnd Lehrausίίbι111g" - 10f \ygl. Ι. Kor·. 
12, 28-12 Ygl. Ι. Tim. 3, 1-Hff Ygl. Ι. Tim. 3, 1 f- :27 l\IattJ1. 14, 34-
28f Ygl. l\Iatt11. 15, 12 - 29 l\Iatt11. 15. Ι 1 - 31 )lattll. 4. 12 

2 τΟν] τώιι Η 2i3 μισθόιι ά:τό τώιι άιιθρι!J:τωιι :\1 4 σvι•ειδύτω; Ha 
7 ή] κai l\1 10 ύ:τό Κ1 Koe ά:τό :\1 Η 1:J κοί.ακίαι• ιj τώι• Η 17 δόξω-
μεν :\1 2;) Kal] \'Orl1er: Περl τιϊ; Χω•αι•αία; Η 27 f :τερl-Γεηισαρέτ < )I 
30 οτι] έτι )1 31 εί :τοτε] εl:τε τό Η 
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, Ιωάννης παρεδό{}η aΙ•εχώρησεJ• είς τlJ1' Γαλιλαίανιι, τάχα διa τοϋτο καί 
δ Μϋ.ρκος aΙ•αγράφων τa κατa τό11 τόπον φησίν ΙJτι >>aναστaς ήλfJεν εlς 
τa Ιlρια Τύρου. καί είσελΟwι• είς η}1• οlκίαν ούδέ1•α ήΟέλησε γ1•ώ1•αt<ι' (καΙ,) 
είκός Ιlτι τοvς σκανδαλισΟέ1·τας έπί τfί διδασκαλίq. αύτοϋ Φαρισαίους 

5 περιίστατο, περιμένω1• τόν έπιτηδειότερ01• είς τό παΟείι• καί καλώς ώρι
σμέΙ•ον καιρόJ•. είποι δ' aν τις ΙJτι Τύρος καί Σιδwν aντί τών έfJvών λέλεκται. 
άναχωρήσας OV1' άπό τοϋ Ίσραι}λ είς τa μέρη τών έfJνών παραγίνε-

,' ' ~ ' •E'R ' ' ζ ' λ β ' ~' ται. .ι υρος μεν ου ι• παρ ιιραιοις οι•ομα ομενη μετα αμ ανεται ~ορ, 

fjτις έρμψεύεται ΣΥΝΟΧΗ · Σιδw1• δέ ούτως καί παρ' Έβραίοις όνομα-
1/J ζομένη μεταλαμβά1•εται είς τό ΘΗΡΩΝΤΕΣ. έν δέ τοίς έΟΨεσι καί οί 

-Dηρώ1•τές είσι1• αί πονηραl δυ1•άμεις, καί πολλ1} συ1•οχη παρ' αύτοίς ή έν 
τfί κακίq. καl τοίς πάfJεσιJ•. έξελfJwΙ• οvν aπ~ τ-ιjς ΓεΙ•ησαρέτ ό Ίησοϋς 
(l1•εχώρησε μb• aπό τοϋ Ίσρω]λ, ήλ{}ε δέ ούκ είς Τύρον καί Σιδώ1•α aλλ' 
είς τa μέρη Τύρου καί Σιδώνος, τίp έκ μέρους νϋν πιστεύειν τοvς 

15 άπό τών έΟJ•ών-ώς εί είς πίiσω• Τύρον καί Σιδώ1•α έπεδήμησεν, ούδείς 
aπι.στος έΙ• αύτfί κατελείφΟη. κατά δέ τό1• Μiiρκον »aναστaς ό , Ιησοϋς 
1ίλ{)ε1' είς τa δρια Τύρουιι, τής συνοχής τώv έ{)Ι•ών, Ζ1•α καί άπό τών όρlων 
lκεί1•ων οί πιστεύω•τες σωΟ·ιj1•αι δυΙ•ηΟώσι1•, έπav έξέλΟωσι1• αύτά. πρ6-
σχες γaρ τιp καί ίδοv γυ1•1) Χω•αναία I άπό τών όρlων έκείνων 503 

:?0 lξελ{)οϋσα έκραξε λέγουσα· έλέησόν με, (κύριε) υίέ Δαυίδ· 
1J {)υγάτηρ μου δεινώς δαιμο1•ίζεταιιι, καί οlμαι δτι ούκ aν μη 
έξελΟοϋσα aπό τών όρίων έκείΙ•ωΙ' κράζειν πρός ΊησοίJν έδύνατο 
άπό μεγάλης (ώς έμαρτυριίΟη) πίστεως. καί »κατa η}ι• ά1•αλογlαν γε τής 
πίστεως« έξέρχεταί τις άπό τών Εν τοίς 'έ{)Ι•εσιν όρ { ω11, fl »IJτε διεμέρι-

25 ζεν έΟ1•η ό ύψιστος, έστησε κατa άριΟμόν υίών Ίσραι}λ« καl την έπί πλείον 
φορaν αύτώ1• έκώλt•σεΙ'. 

Έ1•ταϋ{}α μέν ov1• Ιlρια είρηταί τινα Τύρου καί Σιδώνος, έν δέ 
τfί 'Εξόδφ δρια τοϋ Φαραώ, έν οlς (φασί) γl1•ω•ται αί κατa τών Αίγvπτlων 

2 .Marc. 7, 24- 4f Vgl. 1\Iattlι. 15, 12 -S-61, 16 Vgl. Cb Nr. 31 Or.
S Vgl. 'Vntz, Onom. sacra 713 η. δ. -10 Vgl. 'Vutz, Onom. sacra 747. 146f-
13-23 Vgl. cv Nr. 17 Or.: dλληγορικώς μέν ό σωτήe [ρχεται σύκ είς τά οeια dλλ' 
»εlς τά μέeη Tύeov καl Σιδώνος«, η δέ Χαι•αναlα οέξελθοiίσα dπό τώι• όelωv έκεlι•ων 

lκeαξε λέγουσα έλέησ6ν με, κύeιε«. μέι•οvσα δέ έι• τοίς όelοι.ς ούκ έδύνατο έπικαλeί

σοαι τόν κύeιον κτλ. - 16 1\Iarc. 7, 24 - 17 Vgl. Ζ. 9 - 21ff Vgl. Hi('r. 
in 1\Iatth. 115 C: inde not•it ι•ocαre ]'ίlitω~ David, quia egressa iαιι~ jtιerat de 
jίnibus suis ctc. - 23 Ygl. Rδm. 12, 6- 24 Dent. 32, 8- 28 Ygl. Εχ. 8, 2 

3 (καl) κι 

21 ϋτι ού κι'lν Η 
S-10 Σ6e-μετα}.αμβάι•εται < Η 

25 aριθμών Η& 

20 (κrleιε) λ 

27 ούν < 1\Ι 
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μάστιγες. καί ι·ομιστέον γε έκαστοι• ·ι/μώι• άμαeτάι•οι•τιι μέι• έν τοίς όΙJίοι: 
εlι•αι Τύρου tj Σιδώι·ος ή ΦαραcJJ καί njς Λίγύπτου ή τιι•ος τιί)ν i}ξω τιϊ; 

- {) - 1 δ , β,.. δ' , ' - , , , ' 'ξ, 
του εου ΚF.ηρο οσιας, μετα αι.ι.ο1•τα ε απο της κακιας εις αρετψ• ε f"(!· 

χεσΟαι μέι• uπο τιί)ι• κrιτa τa rμιϋλrι όρίωι•. rrΟάι•ειι• δέ έπί τά ορια. τιj: 
Γι μερίδος τοϋ Dεοϋ (κιιί t~Ι' τούτοις οί!σης διαrrορiί.ς, ijτις ψιι•είται τοί; τά 

τοiί μερισμού καί njς κληροδοσίας τοϋ 'Ισραι)ί. δυι•ιιμέι·οι; aι·άλογω· τifΊ 
πι•εvματικί[> συι•ιστάι•ιιι ι•όμιp). πρόσχες δέ καί τfΊ οίοι•εί άπω•ηίσει γηο
μέι·n τοϋ Ίησοϋ προς η)ι• Χαι·αι•αίαι• γυι•αίκα · ό μέν γaρ {ρχεται ώ; έπl 
τά μέρη Τύρου καί Σιδιοι•ο;, ιί δέ έξελΟοiίσα τιί)ν όρίων έκεί-

10 νων κέκραγε λέγουσα· εϊ.έησόι• με, κύριε υίέ Δαυίδ. Χανω·αία 
δέ ήν ιj γυι•ι], δπερ μεταί.uμβάι·εται είς το ΗΤΟΙ.11ΑΣ1ΙΙΕΝΗ ΤΑΠΕΙ
ΝΏΣΕΙ. οί μέιι δίκαιοι ιjτοι,ιιασμέι•οι είσίι• τ?ί βασιλείg. τώιι ούρω·οjι· καί 
τfΊ έν τfΊ βασιl.είq. τοiί Οεοϋ ύφώσει · οί δέ άμαρτωλοί tjτοιμασμlι•οι τα
πειι•ώσει τijς έι• αύτοίς κακίας καί τώιι κατ' ιι·ύη)ν πράξεων (έτοιμαζόιι-

15 των αύτούς αύτzί) καί τιjς βασιλεvούσης »έν τιp Ο}•ητί[) αύτιί)ιι σώματι•• 
• , 1,.), • ,, , , ξ 1 .Q - ' ' - • , , , 
αμαρτιας. π,1ν η .Δ.αιιαι•αια ε ε,.-υουσα α:το των οριων εκειι·ωι· 

έξr}ει ά . .-το τοϋ ήτοιμάσΟαι τιί ταπειι•ώσει, κεκραγι•ία. καί λέγουσα· έλέη
σόι• με, κύριε vίέ Δαυίδιι. 

17. Συι·άγαγε δέ aπο τιοιι εύαγγεl.ίωι·, τίι•ες μέν αύτοι• καί.οϋσιιι vίοι• 
20 Δαυίδ, ώς αvτη καί οί έι• ·ιεριχοί τυφλοί. τίι·ες δέ vίον Οεοϋ καί ήτοι χωρί; 

njς άληΟώς προσΟι]κης, ώς οί δαιμοι•ιζόμει•οι λέγοι•τες · >>τί ι]μίιι καί σοί. 
vίέ τοiί Οεοϋιι, τίι•ες δέ μετ Ο. τιjς ai.ηΟώ; προσΟι]κης, ώ; οί έι• τιp πλοlφ προσ
κυι•οiίντες, »άί.ηΟώ; Οεοϋ vίος εl« λέγοι•τες αύτψ. καί I γaρ χρι]σιμος 5Q4 

(οlμαι) έσται σοι t/ τούτωι• συι·αγωγι) προ; το lδείι• τrJΙ' διαq:ορaν τώι• 
25 προσιόντωι•, τίι•ες μέν οίοι•εl τψ γει•ομέι·ιp >>έκ σπέρματος Δαυl.δ κατa 

σάρκα« προσίασι, τίι•ες δέ τιp όρισ-Οέντι vίιp ·Οεοϋ »έιι δυι·άμει κατa πνεύμα 
άγιωσύι•ης«, καl. τούτωι• τίι•ες μέι• μετa τοϋ άληΟώς τίι•ες δέ χωρίς τούτοι•. 
εlτα πρόσχες δτι tj Χαναναία μέι• ού περί υίοϋ (δι• ούδέ η)ι• άρχι)ι• γεγει·
ι•ηκέι•αι φαlι•εται) άί./.0. περί Ουγατρος παρακαλεί δειι•ώ; δαιμω•ιζομένη;, 

ο \'gl. Deut. 32, 9 - ί -1ί Ygl. cc Ι, 123, 20ff An.: τιι•ές δt κuί 

ά}).ηγοροϋντές φuσιν, ϋη οτε iξιjί.θει• iκ τίjς Ίοvδαίας ό Χeιστός, τότε αύτιϊι :τροσ

ελθείν iτό).μησεν 1ί iκκί.ησlu αύτη iκ τώι• όelων αvτής iξεί.θοϋσα κτί..- 11 Ygl. 
\Vutz, Onom. sacι·a ί42. 398f -12 Ygl. ::\Iattiι. 25, 34-15 Ygl. Rδιη. 6, 12-
20 Ygl. l\Iattiι. 20, 30 - 21 l\Iatth. 8, 29 - 2:J l\Iattlι. 14, 33 - 2:i \'gl. 
Rδm. 1, 3 - 26f Ygl. Rδm. Ι, 4 

3 μεταβαί.J.όντα Η μεταβαί.~ι•τα l\1 12 μέν] γaρ Cb Κι·. 31 τιί ί. 
iι• l\1 Η 1-1/16 έτοιμαζίnιτωι• l\1 Η Ι. lτοιμάζαι•τες? ΚΙ έτοιμuζοvσιίJr• Ηιι 

1ο l. αύτοι\ς? Koe 1ί ήτοιμασθijναι Η 20 αύτη ΚΙ αύτιj )Ι Η 

23 vίόι; Οcοϋ l\I 28/29 γεγενιικέναι l\1 ~U :rαeuκαλεί ΚΙ :ruρεκάί.ει )Ι Η 
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"λλ δ' , " ' ζ , ' ' λ β , ζ- ' 'λ α η ε μητηρ vιοι• εκκομι ομειΌν νεκρον απο αμ αι•ει ωντα. και πα ιν 

ό μέν άρχισvι•άγωγος :τερί δωδεκαετούς Οvγατρός άξιοί ώς άποτεΟι•ηκvίας, 
ό δέ βασιλικός :τερi vίού ώς έτι ι•οσούντος καί άποΟη]σκειν μέλλοι•τος. 
δ - , _Q , ' " ' δ' ή , ' Δ αιμονωσα τοινvι• ·υvγατηρ και vιος ι•εκρος vo σαι• μητερωι•, και τε·υνη-

5 κvία Οvγάτηρ καi vίός πρός Οάι•ατοι• άσι?εΙ"ών τών δοο πατέρωι•, ιbν ό μέν 
' , • δ ' β ~ ' τ , δ ' - ,_Q 1 , ' αρχισvναγωγο; ο ε ασυ.ι.κος ηι'. εχειι• ε ταvτα πεωομαι ι..ογοvς περι 

γει•ών έν ψvχαίς δια.φόρωι•. aστιι•ας ό 'Ιησοϋς ζωοποιώι• ίiiται. καi πάντα 
δέ, όσα Οερα.:τεύει έι• τψ λαιp, μάλιστα ύπό τώι• εύαγγελιστών άι•αγεγραμ
μέι•α γέγοι•ε μέι• τ ότι:' ϊι·α οί ιη) άλλως :τιστεύοντες. 'έάι• ιοί ίδωσι »σημεία καl 

, , , β λ δ' ή ' , - • ' • ' - δ , 10 τερατac<, πιστεvσωσι · σvμ ο α ε ι• τα τοτε των αει v:το της vι•αμεως 

'Ιησού έ:τιτελοvμέιιωι•. ούκ έστι γάρ ότε έκαστον τών γεγραμμέJ•ων iίπό 
ηjς δυι•άμεω; 'lησοϋ κατά τι)ι• έκάστο·υ άξίαν ού γίι•εται. 

τfΙ \ 4f' I ~ ,,.. I 'δ \ ' I 'ι: I ή -
1 ει•οvς μεν ovv χαριν ΙJ Λ. α ν α ν α ι α ου ε αποκρισεως α \ο ια ι• της 

ά:'tό 'Ιησού τυχείν, όμολογοϋι•τος ούκ έπ' άλλο τι άπεστάλι?αι παρά τού 
15 πατρός ιj πρός τά πρόβατα τά ά:τολωλότα οίκου 'Ισραήλ, γέι•ος 

ψvχιον διορατικώι• ιl-τολωλός. :τροαιρέσεως δέ έι•εκα καί τού προσκεκvνη
κέι•αι 'Ιησοϋ vίιp τοϋ Οεοv άποκρίσεως τvγχάι•ει, έλεγχούσης αύτής τηιι 
δvσγέι•ειαι• καi τιjι• άξίω• αύτιjς παριστάσης, ότι ψιχίωι• ώς κvι•ίδιον καl 
ούκ άρτων ψ· άξία. ώς δέ έ:τιτείι•ασα η)ν :τροαίρεσtΙ' καί παραδεξαμένη 

20 τόν 'Ιησού λόγον έ:τιδικάζεται, κdν ώς κυι•ίδιον τvχείι• ψιχίων, καί όμο
λογεί κυρlοvς τούς εύγει•εστέροvς, τότε τvγχάιη άποκρίσεως δευτέρας 
μαρτvρούσης αύτιjς τzj :τlστει ιός μεγάλn καί έ:ταγγελλομένης έσεσΟαι 
αύηj δ βούλεται. άι•άλογον δ' οίμαι ηj ))ύ.ι•ω • Ιεροvσαλιjμ« έλεvt?έρf!, μητρl 
Παύλου καi τιον παρα:τλησίων αύτιp, δει}σει ι•οijσαι τιjν Χαναι•αίαι•, μητέρα 

25 τijς δειι•ώς δαιμονιζομέι•ης, σvμβολοι• τυγχάι•οvσω• μητρός τοιiiσδε ψvχijς. 
καί έΠlσηισον εί μι) εvλογόι• έστιι• εlι•αι καί :τολλούς πατέρας καi πολλaς 
μητέρας. άι•άλογοι• τοίς :τατράσιν 'Αβραάμ, ;ιρός οϋς άπrίει ό πατριάρχης, 
καί τfί • Ιεροvσαλιjμ μητρi (ώ; Παϋλός ψησι :τερi έαvτού) καί τώι• όμοlωι• 

1f Ygl. Lιιc. 7, llff- Ygl. Lιιc. 8, 4lf Par.- 31 Vgl. Jolι. 4, 46f-
9 \·gι Jolι. 4, 48- 1όf\τgl. Orig. de princ. IY, 3, 8 (Υ, 334, 16ff): sed intelle
giιnus gentιs esse αιιiηιαrιιιιι., qtιae lsralιel ιιωιι.inant·ur ... lsralιel ιιαιιιφιe 

ιne11s ·ι:ideιιs deωιι ... interpraetatur. Ygl. \Vntz, Onom. sacra 709 11. δ. -
16 Vgl. S. 63, 7. 17 - 23ff Ygl. Ηiω·. in l\lattlι. ll5C: ego jilia1rι. ecclesiae 
puto anin~as es.Ye credentiωι~. qιιαe ιιtale dαeιrι.οιιiο ·ι:e:rabantur, ignorωιtes 

creatore11~ etc.- 23 \'gl. Gal. 4, 26 - 26 \'gl. Orig. Exlιort. 14 (Ι, 14, 26)-
27 Vgl. Gcn. 15, 15 - 28 Ygl. Gal. 4, 26 

9 οί s. Ι. HC 10 δέ Koe (Ygl. Ζ. 9 μέv) γaρ 1\1 Η πότε ν 

12 'Ιησού] + (έπιτε}.οvμέJ•ωJ•) Koc 1ό 'Ισραήλ] + (τουτέστι πρΟς) Koe, 
Ygl. S. 63, 7 18 παράστάσης Η 



)[attlι. I fi, 21. 22 (- 28) Τοιn. Χ[, 17 

• - • • δ • 'ξ 1 • n - ' τ ' β • Ι • ν ' • , αυτφ. εικο; ε Ε t"ΜJΙ.υιιt•ιω• τιιvτψ•. ψ: σ·υ,ιι οι.ιΗ• . η Λtιι•ιιι•rιιιι. α.:rο 50.ί 

- . ' τ ι \ \'' δ - ., ι :ι: - ι 
τωι• Ο(!Η•JΙ' ·υροv και -ι ωι•ος. ωι• τv:rοι ι1σω· οι ε:rι γη:; το:rοι. 

προσεληλυΟυίιιι• τifi σωnjQt ιj;ιωκt!J•αι αύτιίι• καί έτι ι•iJι• άξιοιiι• i.Ιγουσαν · 
έλέησό ι• μΕ, κύ(! ι Ε vίέ Δ α υ ίδ · 1j Ου γ ά τη(! μ ου δε ι ι•ι';j ς δrιι-

:> μοJ•ίζετιιι. Είτιι ό καί τοί; l/ξωι'JεJ• καί τοί; μιιΟηταί;, ΟΤΕ δεί, a:rοκριvό
μεΙ·οι; εί:ιΕ τό υύκ άπΕστάί.ψ•, διΜσκωι• ότι Είσί τιι•ει; ΠQοηγούμη•α.ι 

• • • δ • • λ 1 - - 1 ' 'β '1/'Vllll I'Οf"(!αι Κιιt tορατικαι αΠΟ ΟΝ.υιαι. Τ(!Ο:Ί/Κ(Ι)ς ΛΕγομεΙ'αt :τ;{! Ο α τ 1J " ·ι ι ":1 ,., ( ~ ) ~ ~ .. , , \ - ' , ' τ 
οικου σραιμ,, α:ιερ οιμιιι οι α:ιι,ουστε(!οι. επι του ιικατα σαρκαιι ισ-

Qαι)λ J•ομίζοι•τεr; λελfχΟιιι. ιίι•αγκαίωr; :ιροσι}σοι•ται ότι ό σωτι)ρ 1]μώι• 
10 ά:reστάλη ύ:ιό τοϋ πατψί; οιίχί :ιρο:; άλλου; ιj τούς 'Ιουδαίους έκείι•ου:; 

ά:ιολωλόται;. 1Jf1Είς δi οί Ειiχόμeι•οι lξ άληΟείας Μγeιι• · ιιεί καί Χριστόι• 
:rοτε Κατa σάρκα t~γι•ιύκιψΕΙ', άλλa I'VI' οvκ/τι γιι•ώσκομενιι, ί'σμεΙ• τού 
λόγου προηγούμt:J•οι• Είι·αι i:!ργοι• σώζeιι• τούς συι•ετωτέ(!οιι:; • οίκειότεροι 

\ .,. \ \ , βλ ' , - ' , .... , , \ \ ' 
γαρ ουτοι :rαρα τους αμ υτΕρους αυτφ τυγχαι•ουσιΙ•. αι.ι. ε:rn τα α:ιο-

λ λ , 'β ~ 'I • 1 • • • ' • • ' 15 ω οτα Π(!Ο ατα οικου σραηr. παρα το ι>κατ εκι.ογηι· χαριτος 

λείμμαιι ή:ιείΟησαι• τip ί.όγφ, διa τοϋτο »έξελέξατο τa μωρa τοϋ κόσμου 
(τdι• μι) '/σραι)λ μηδέ διοeατικόι•), ίι•α καταισχύη] τοvς σοφοvςιι (τοϋ 
'Ισραι7).), καl έκάλεσε ιιτa ιοί όιrτα<< (συΙ•ετον έ{)ι•ος), :ιαραδούι; αvτοί; 
δ ήδύνω•το χωρίjσαι, »τι)ν μωρία ν τού κηρύγματος«, καί εvδοκήσας »σώ-

90 • • - ' " δ 1 ' ι: • " ( • - ' - σαι<< τους εις τουτο »πιστευ01•ται;«, ιι·α ιεr.εγ~n ιιτα οι•τα<< »εκ του στο-

ματος l'ηΠίωι• Καt {)ηλα:όι•τωι•<< ΚαταρτισάμεΙ'Ος αvτιp ι>αlι•οvιι), έ:ιεt γέ

γοΙ•εΙ' έχDea τfi άλη{)είq.. 
Έλ{)οϋσα δέ 1} Χυ.ι•αι•αία :ιeοσεκύι•ει ιίι; fJeip τι[) Ίησοϋ 

λ ' ' β '-Q ' • δ' • {} ' τ • εγουσα· κυριε. οη-υησον μοι. ο ε αποκρι· εις ειπεΙ'' ουκ 

25 έξεστι λαβείΙ• το Ι• άρτοΙ• τώ1• τέκνων καί βαλεί1• τοίς κt'Vα
ρίοις. ζητι}σαι δ' UV τις το βού/.ημα Καt ταύτης τιjς ).έξεως. fΠEt μfτρου 

' , , ~ ) .~ι_~ D ' ' ' , {) ' , • 
μεJ' παρο1•τος αρτωι•, ως μι υuΙ•ασ αι και τα τεκΙ•α εσ ιειι• αρτους και 

κυι•ίδια njς οίκίας, η κάλλους άρτων εiJ εlργασμέ1•ωv. (ώι;) οvχ οίόJ• τε 
κατa τό εύλογον κυι•ιδίοις δίδοσΟαι τροφι)ι• τόι• καλώς Εiργασμέι'Ον τώΙ• 

3U τέκJ•ων liρτοι•, ούδέ1• δι) τοιούτοΙ• φαίι·εται έ:ιί τίjς Ίησοϋ δυνάμεως, άφ' 

7. 17 Vgl. zu S. 62, 15f - 8 Vgl. Ι. Kor. lU, 18 11 Ygl. Ι. Tim. 
2, 7; Eph. 4, 25? - ΙΙ. Κοι·. 5, 16 - 1;) Vgl. Rδιn. ll, 5- 16 Ι. Κοι·. 
ι, 27 - 18. 20 Ygl. Ι. Kor. ι, 28 - 18 Vgl. Rδιn. 10, 19 (Deut. 32, 21)-
19f Vgl. Ι. Kor. 1, 21- 20f Psal. 8, 3 

1 έξεi.η).vlJείαι• Ha 5 ό κ~ί ::\1 - Η I ϋτε δεί] ότ' lδει ? κι δ lδει ΚοΡ. 

12 γινώσκομεν Κι γινιύσκσιιτες l\1 Η 28 κάλλου; l\1 Ha κr1l ιί).).ου; πc. r · ! 
(ώ;) Koe, vgl. Ζ. 27 29f τόν κ. είργασμέJ•ον τ. τ. άρτον )I πc τών κ. 

είργασμένων τ. τ. άρτων Ha 30 δή κι δέ l\1 Η 
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.. δ • ή . ' , . β , ' . • , 'S. ~, 
ης υι•r.ιτοι• J' και τα τεκι•α μεται.αμ αι•ειι• και τα ι.εγομενα κυt•ιυια. ορα 

1" , ' ' ~ "ξ ), β - ' , - , ουι• μη:τω; :τρο; το ουκ ε εστι .α ειν τον αρτοt• των τεκνων 

ί.εκτέον ότι ό κεt•ώσας έr.ιυτόι• np !ψορφην δοvλουιι ά~·ειληφέναι μlτρω• 
δυνάμεως, καfJ' δ έχώρει τά έν κόσμφ :τράγματα, έκόμισεν · άφ' ής δυt•ά-

• ' ο' ' Ί:' ο I ' ' ' ' - • δ-~ ' 5 μεως και ?lσ aι•ετο τινα ε~ερχεσ αι :τοσοτητα απ αυτου, ως η,,ον εκ 

τού ))ijψατό μοv τις· έγώ γάρ lγt•ων δύναμιι• έξεί.ηί.υΟυίω• άπ' έμού<<. 
ά..ιό τούτου οvι• τού μέτρου ηjς δυι•άμεως έταμιεύετο, τοίς μέν προηγου
μέt•οις καl. κu.ί.ουμέt·οις υίοίς :ιλείοι·α έ:τιδιδούς, τοίς δe μι} τοιούτοις έl.άτ-

• - δ 1 """ •:ι " ' - ,., ' 1 'δ' ή τονα, ως τοις κυι•ι ιοις. αι.ι. ει και ταυτα ουτως εγο•ετο, ου εν ττον, 

10 ό:του μεγάλη :τίστις, έδωκε τόν άρτον τών τέκνωι• ώς τέκνφ τfi 
διιl η}t• έν Χω·ω•αίq. δυσγέι•ειαι• κυ~·ιδίφ τυγχω•ούσn. τάχα δe καl. 
τώt• ί.όγων '/ησοϋ είσί τιt•ες άρτοι, oiJς τοίς λογικωτέροις ώς τέκι•οις lξεστι 
διδόι•αι μόt•οις, καl. ίί.ί.ί.οι λόγοι οίω•εl. ψιχία άπό τijς μεγάλης έστίας καl. 
τ ρ α π έ ζ η; τ ώ J' εύγεJ•εστέρων καί κ υ ρ ίων, οίς χρήσαιντ' άν τινες ψvχαi 

15 ώς κύJ•ε;. καί κατά τόν i\fωσέω~ δέ 1•όιιον :ιερί τtJ•ων γέγρα.,"τται »τψ 
κυνίιι ά..ιορρίψαι αότά, καl. έμέί.ησε τcp άγlψ πι•εύματι έt•τεlλασΟαι περί 
τιt•ωι• βρωμάτων, ίι·α κvσί :ταραί.ειφΟfί. 

'Άλλοι μeι• οvι• ύπολαμβανέτωσαν, ξένοι τού έκκί.ησιαστικοϋ λόγου, 
β ' ' ' ' ' ' ' {) , ' ' ι ι ' μετα αιι•ειν τα; ψυχα; απο σωματω1• αι• ρωπιJ•ωt• επι σωματα κυ1•εια κατα 

20 τήν διάq:ορον κακίω•. 1}μείς δέ μηδαμώς τούτο εvρίσκοντες έν τfi fJε{g. 
- ' " ' • ' β '),), ' '~ ι ' γραq:n, q:αμε1• οτι καταστασις ι.ογικωτερα μετα α. ~ι εις αι.ογωτεραν, εκ 

:τοί.λijς rJg.θυμία; καί άμεί.εlας τό τοιούτοΙ' :τάσχουσα · όμοlως δe καί άλογω
τέρα :τροαlρεσι; :ταρά τό τού i.6γov 1jμεί.ηκέι•αι έπιστρέφει ποτe είς τό λογική 
εlι•αι, ώς τό :τοτε κυΙ•{διοΙ•, τό άγαπών έσΟlειν άπό τών ψιχίων τών 

25 :τι:ττόJ•των ά:τό τ ιjς τραπέζης τώ1• κυρίων αύτού, ijκειν εlς κα
τάστασιν τέκι·ου. μέγα γάρ σvμβάί.ί.εται άρεη} μeν πρός τό :τοι?jσαι τέκ-

f) - ' δ. • • • -δ ' . ' .β - • • ' δ. JΌν εοv, κακια ε και το ι.υσσω ες εt• ι.ογοι; v ριστικοις και το αναι ες 

:ιρός τό :τοηjσαί τι1•α χρ17ματίσαι (κατά τόν njς γραφής ί.όγον) κvνα. τό 
δ' όμοιον ι•οήσεις καi έ:τl. τώ1• ί.οιπών όJ•ομάτων τών κατά τά άλογα ζώα. 

30 :τί.ήt• ό έί.εγχΟεlς ώς κvων καί μι} άγω·ακτι}σας έ:τί τcp άνάξιος εl1•αι λέγεσθαι 
άρτου τ έ κ ν ω J' ~αί μετιl :τάσης άΙ•εξικακίας είπών τόν τijς Χαναναίας 
l~.είνης λόγον τόν φ}σω•τα · J•αί, κύριε· καl γάρ τά κυνάρια έσfJίει 

3 Ygl. Phil. 2, ί - 6 Luc. 8, 46- liJff Vgl. Εχ. 22, 31 - 18-66, ο frei 
iibersetzt in Pampl1ilιιs Apol. c. Χ (:\Iigne PG 17, 610)- 21ff Vgl. Orig. 
c. Cels. Ι, 20 (Ι, 71, 21 ff) ΠΙ, 75 (Ι, 267, 12); de princ. Ι, 8, 4 (V, 104, 7ff) u. δ. 

2 τών άρτων Ha τέ)α•Q11 Η 7 τό μέτραιι :'11 8 f :τi.είονα έ:τιδιδού; 

καί καί.οvμh•οι; Ι!ίοί; :\1 Η ,.., Koe 1; :ταραί.ειφ{J!ί Kl :ταραi.ηφfJη :'11 Η 
καταί.ειφθιj Koe 19 ά.J•fJρω:τίι•ωv ΚΙ nach lιωιιαιιis Pampl1 ά.νfJρώ:των Μ Η 

23 (μι)) ήμεί.ηκh•αι Ηιι 32 φίσαντα Ha 

506 
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άπύ τώι• tμιχίωι• τώι• :τι:ττόι•τωι• ά:τό τιjς τρα~υ~ιι; τι;jι• κv
!!ίων αύτών τεύξεται η]ς ;ιροσψεστάτης ά:τοκρίσεως ΊησοίJ ί.έγοιτο; 
,_ ,,. ~ι '' • ι '1'β ι , 

αυτψ · μεγαι.η σου η πι στις, επαι• τηι.ικαvτηι• ω•αr.α n :ι;ιστιι·, και 

ί.έγοι•τος· γενέσΙJω σοι ώς fJέί.εις, ίνα καi αύτος ία{)lί καί, εϊ τινrι 
' ' ι . δ ι " ' ~ {) vfJ- I 5 καρ:τον εγει•ιοησε ευμει•οι• ιασεως, και οvτος ερα;ιε Ίl· 

18. Παl μετιιβaς έκείfJεν δ Ίησούς (διjλον δέ έκ τιίjι• :τροει
ρημέι•ων, δτι άπό τώι• μερώι• ιιΤvροv καί Σιδώι·ος•<) ήi.fJε :tfl(!a τήι· 
{)άλασσαι· τιjς rαλιί.αίu.ς (1/τις έστiι• ιj σvνι]Οως οι•ομαζομέιοη Γενη
σu.ρίτις ί.ί,ιιι·η), καί :τάλιι• ι'ιι•lβη εlς τό όρος (lι·Οα άι·αβa; lκα:Οέζετο) 

ιο (15,29[-31]). 
'Έστιι• οvν είπείι• ϋτι είς τό δρος ταϋτο, Ο:tου καiJέζεται ό Ίησοϋς, 

οόχ ύγιαίι•οι•τες άι•αβαίνοvσι μόνον, άί.).δ. μετa τώι• ύγιαιι•όι•τωι• καί οί 
-' ' ι{} I} ι ' ' - ' " ., {} ' β ' {} , ιιιαφορα πα η :τε;ιοι• οτες. και τα χα τουτο τ ο ο ρ ο ς, ει· α αι•α ας κ α ε. 

~εται δ Ίησοϋς, ι] κοιι•οτέρως έστiι• οι·ομαζομένη έκκί.ησία, άι•εστηκυίιι 
ι5 ι)ιa τον ί.όγοι• τοϋ OεoiJ :ταρa τήι• ί.οι:τήν γijι• καl τούς έ:τ' αύη]ς · δπου 

προσέρχοι•ται ούχ οί μα{)ητrιί καταλιπόι•τες τούς όχλους (ώς έπί τών μακα
ρισμών) άλλa :τολλοί δχί.οι, οίτιι•ες αύτοί μέν ού κατηγοροϋνται ώς 
κωφοί ή τι πεπονΟότες, έχοι•σι δέ μ ε{)' έ α υ τ ώ ι• τούς τοιούτους. καl 
γάρ έστιν lδείν μετa τών προσερχομένων όχλωι• είς τούτο τό δρος, ένθα 

20 δ υίός καΟέζεται τοϋ IJεoiJ, τιι·aς μέ~· κεκωφωμέι•ους :τρός τa έ:ταγγελλό. 
μει•α, ilί.λο·υς δέ τυφλούς τήι• ψυχfιν καί μή βί.έ:τοντα; »τό άί.ηθιι•οι• rώς«, 
καί iliJ.ovς χωί.οvς καί μή δυι•αμέι·ους κατά ί.όγοι• :τορεύεσiJαι, καί ίlλί.ους 
κυλλούς καί μή δυ~·α,ιιένους κατa ϊ.όγοι• έργάζεσΟαι. ούτοι τοίι•υι• οί 
ταϋτα κατa ψυχην πε:τονΟότες, οί μετa τών όχί.ωι• εlς το όρος άι·αβάν-

25 τες, έι•{)α ήι• δ Ίησοϋς, ΙJσον μέι• έξω τών :τοδών είσι τοϋ ΊησοiJ, ού Οερα· 
:τεvονται ύ:τ' αύτοϋ · έ:τaι· δέ, ώ; τοιαϋτα :τε:τονΟότες, r}ιφώσιν ύπο τών 
όχλων παρ δ. τούς :τόδας αύτο ϋ καί τa τελευταία τοϋ σώματος τού 
ΧριστοiJ, ούδέ τούτωι• ίlξιοι (το δσοι• έr' έαυτοίς) τυγχάι•οι•τες, τότε ύ:τ' 
αύτοϋ {)ερα:τεύοvται. 

30 Παί έπάν ίδnς έι• τί[J τίjς κοιι•ότερον έκκί.ησίu.ς λεγομέι·η; άΟροίσματι 
lρριμμένους μετa τούς τελευταίους αύτ'Ιjς, οίονεl καi :ταρά τούς :τόδας 
τού 'Ιησού σώματος, τijς έκκλησίας, τούς κατηχοι•μέι•οvς :ιροσεί.{)ό~·τας 
μετa τijς ίδίας κωφότητος καl τυφί.ότητος χωί.ότητός τε καί κυί.ί.ότητος, 
καl τψ χρύι•φ Οεραπευομέι•ους κατά τοι• ί.όγοι•, οι~κ av άμάρτοι; τοι\; 

'i Ygl. l\latth. ι5, 2ι - S Ygl. Lιtc. 5, ι - 16 Ygl. :\lattl1. 5, 1 -
21 Ygl. Jol1. ι, 9 

6 Kal] νorher: Περί τώv θερα.:τεvΙJέvτωv όχ).ωι• Η 81 1J Γει•ησαρίτι; ΚΙ 

γεvησαeέτι; )I γεvησαρέr τι; Η 12 ούχ (οί) Dielιl 16 ούχ < )I I ώ; < )l 
17 κατηγοροϋvται ΚΙ κατηγοeοiίντο :\Ι Η 18 κοψοί Η 2U ά;ταγγεi.i.Q-

μει•α l\1 30 κοιvώτεροv Η 33 κοt.οφότητο; Ha 

Orlgeιιes Χ 5 

;jQj 
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τοιούτους ί.έγων άναβάντας μετά τών δχί.ων η}ς έκκλησίας ε ί ς τ ο δ ρ ο ς, 
δπου ήν ό Ίφούς, έρρίψθαι π αρά τ ο ύ ς πόδα ς α ύ τ ο v καl τεθεραπεϋ( σ )θαι 
αύτούς, ώστε τον δχλον τής έκκί.ησίας θαυμάζειν βi.έποντας 
• ' ). , - β .. ' " ' ' β,.. , " " " απο τη .ικοvτων κακων μετα οι.ας επι το ει.τιον γενομει•ας, ωστ αν 

5 εlπείν · οί πρότεροι· κωφοί ύστερον ί.αί.οiίσι τον λόγον τοϋ θεού καί οί 
»χωλοί περιπατοϋσιιι, πί.ηρουμένης καί τής τού Ήσαtου ού μόι•οι• έι• σω
ματικοίς άλί.a καί έιι πι•ευματικοίς προφητείας, ί.έγοντος · »τότε άί.είται ώ; 
I "~ • . , ' ' " ). - ). ./. ~ • - δ ' • ε,.αφος ο χωι.ος, και τρανη εσται γ .ωσσα μογγι .ι.υ.ων«. κακει ε, ει 

μη ά:τοκληρωτικώς είρηται το »ώς έί.αφος ά).εϊται ό χωί.ός«, φήσομεν μι) 
10 μάτην έi.άq;φ καΟαρψ ζώφ καί ποί.εμίφ τών δφεων καl μηδέι• βi.άπτεσΟαι 

• ' , - • - δ , β β" - {) ' ' ). ' ' δ ' ι•πο ιοv αυτωι• υι•αμει·φ παρα ε ι.ησ αι τους προτερον χω .ους και ια 

• '1 - • • . , • ,. . - δ ' • • • β). ' {) 
τον 1Jσουι• αι.ι.ομειΌυς ως ει.αφον. πι.ηρουται ε και κατα το .επεσ αι 

κωφούς λαλοϋι•τας 1ί λέγουσα προφητεία · »καl τρανη έσται γί.ώσσα μογ
γιί.άi.ων« ή μύ.λί.οt• 1} φάσκοvσα • »οί κωφοl aκούσατε«. καί οί τvφλοl δέ 

15 βί.έπουσι κατά η}ι· ί.έγοvσαν προφψείαν έξ1}ς τψ >>οί κωφοί aκούσαiειι 
καl »οί τυφί.οl άι·αβλέψατε ίδείι•«. οί τυφί.οl δέ βί.έπουσιν, δτε βί.έποντες 
τοι• κόσμον »έκ μεγέθους τοϋ κάiJ.ους τών κτισμάτων άναί.όγως« αύτοίς 
τοι• γει•εσιουργον θεωροvσι, καί δτε »τά αόρατα αότού (τού θεοϋ) aπο 
κτίσεως κόσμου τοίς ποι1].ιιασι ι·οούμει·α« καθορώσι, τουτέστιν έπιμελώς 

20 καl σαφώς όρώσι καl νοοϋσι. 
Ταύτα δέ βλέποι·τες οί δχί.οι έδόξαζον τοι• θεον Ίσραήi., καl 

δοξάζουσι πειθόμε1ιοι ότι ό αύτος θεος παη]ρ έστι τού θερα:τεύσαιτος 

τούς προειρημέι·ους καί θεος τοϋ Ί σ ρ ω]ί. · ov γaρ τι' Ιουδαίων μόι•ον ό 
θεός« έστο•, άίJ.ά »καl έθι•ών«. άι•αβιβάζωμεν οvν μεθ' έαυτών έπl το 

25 όρος, ένθα καθέζεται ό Ίησοϋς, τήι• έκκί.ησίαι• αότοϋ, τούς βουλομέι•ους 
d.ι•αβαίνειν έπ' αύτο μεθ' 1}μών κωφούς, Ι τυφλούς, χωλούς, κυί.ί.οvς, 
καί έτέρους ποi.i.ούς, καl ρι--τ.τωμεt• αvτούς παρa τούς πόδας 

δff Ygl. Orig. c. Cels. ΙΙ, 48 (I, ΙίΟ, 15ff): άεl γάρ dvolγovτaι όφ{Jα).μοl 

τvφi.ών η'pι ψυχήν, ... :ιοί.ί.οί δe καΙ χωi.οί τάς βάσεις τοϋ ... έσω dνθρώ:ιοv ... ούχ 

ά:ι).ώς ilί.).αιιται, άjj.' »ώς έί.αqος«, ποί.έμιοv τών όφεων ζώοv καl κρείττον :ι:αντός lοϋ 

τών iχιδvών. - 6 Ygl. )!atth. 11, 5 - 7. 9. (12) Jes. 35, 6 - 9 Vgl. Orig. 
hom. XYIII, 9 in Jer. (ΙΙΙ, 163, 2): ποi.έμιο; τcp τώv όφεων γέι•ει u. δ., vgl. 
Harnack TU. 42, 4, 1n0, Lauchert, Gesch. d. Plt;srsiologus ί1 - 14. 15 Jes. 
42, 18 - 1i Sap. Sal. 13, 5 - 18 Rδm. 1, 20 - 21-24 Vgl. C1 .Xr. 197 
Or. ( ?) (Ende): {)εάν δe ούχ έτεροιι άί.ί.ά τόv τοϋ Ίσραήi. δοξdζοι•σιν• ovδe γάρ 

έστιv έτερος κατά τήιι .1/αρκίωι·ο; llι•oιav, ά)j.' αύτό; μόι•ο; ( ? ) - 23 Υ gl. Rδm. 3, 29 

2 τεθερα.-ιεϋ(σ)θαι ρ 7 ά).είτε Η& 8-9 καί-χω).ό; <Η 8 μογγι-
ί.άί.ων, nach i., Ygl. Ζ. 13f μογγιί.dί.ου )[ 12 Ι. ά).οvμένοv;? ΚΙ 
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1\lntt.Jι. 15, 32 (- 3!J) Tuιn.XI, 18.19 6ί 

τοϋ 'lησoiJ, ϊι·α ·Οfρα:rεvση αvτούς, ι;jστε Οαυμάσαι ιτί τtί τούτωv 

Οερα:rείg. τοvς όχλους. οί γιλρ μαΟηταί ούκ ύ.ι•αγηριψμ/•·οι t1σί τά 
τοια·ϋτα Οω•μάζειι•, καίτοιγε παρόι•τες η~ 'lησοϋ καί τότε, ώ; διjί.ον έκ 
τού »ό δέ 'ΙησοiJς προσκαλεσάμn·ος τοvς μαΟητά; ι.ιύτοϋ είπε· σ:rί.ιηχι·ί-

5 ζομαι έ:rί τιίι• uχί.οι'<< ΚUl τά {ξijς. τάχα δέ εί έπψεί.ώς προσfχοις τcp Π'JΟσ

ι'"jλΟοι• αvτψ όχλοι ποί.ϊ.οί, εvροις άι· iίτι οί μαΟηταί τι)τε ού :tf}οσ

ι}λ Ο οι• α ύτ φ. άλλά πάί.αι ά.ρξάμει•οι ά.κοί.ουΟείι• καί ε lς τ ό ϋρο ς 
1}κοί.ού·Οησω• αύτψ. προσ?jί.Οον δf: αύτιp οί τιίjι• μαΟητώv έί.άττου; 
καί τότε πρώτοι• αvτιp προσιόι·τες, (οϊτιι•fς) ού τά δμοια τοί; μετ' αvτυ)ν 
' ββ ' 'Ο ' δ'~ - ~ "' ' ' ' lO ω•α ε 17κοσι ΠΕ:tοι• ασι. :rαρατηρt·ι ε tΊ' τιp ευαγγει.ιφ, τΙΙ·ες f/fΊ' αι•α-

γεγριψμf•·οι είσίι• ιjκοί.ο'ι:Οηκέι·αι τψ 'lιJσοϋ, τίJ•ες δέ προσεί.ηλι•{)έι·αι, 
τίι•t:ς δέ προσ1jχΟαι, καί τίι·ες διnρ1jσ{}αι είς προάγοντας καί είς ά.κοί.ου
{)οϋι•τας, καi τών προσεληλυΟότωι• τίι•ες αύτιp έν τfί οίκίg. προσijί.Οοι•, 
καί τίι•ες ι:iίJ.αχού τυγχάι•οι•τι. πoi.i.a γaρ aιι εvροις fΚ njς :tαρατηριjσΕως 

15 »πt•ευματικοίς Π1'Ε'ι'fΙατικaιι mογκρίι·ωt• άξια η}ς EJ' τοίς εvαγγελίοις ά.κρι
βοvς σοqίας. 

19. Ό δέ Ίησοϋς προσκαλεσάμει·ος τοvς μαΟητa; αύτοϋ 
εlπει• (15, 32 [ -39]). 

'Αι·ωτlρω μiν έπi τής όμοίας ταύτn περί. τίiJV ίl.ρτων ίστορίας :rρό 
20 τών άρτων ιιέξεί.Οώ1• (ό Ίησοϋς) εlδε ποί.vι• όχί.ω•, καί έσπλαγχι•ίσ{)η 

έπ' αvτόι· και έ{}εράπευσε τοvς ά.ρρώστους αvτώι•. καί όψίας δέ γενομέιοης 
προσι7ί.Οον αύτιp οί μαΟηταί λfγοι•τες · lρημός έστιν ό τόπος καί ή ώρα 
παρήλ{}εν ·i"jδη • ά.:τόί.'ι•σοι• αVτοvς« καi τa έξιjς · 1'VJ' δέ μετιJ. τι)Ι• {)ερα:rείω• 
τών κωφώι• καi τών ί.οι:rώι• σπί.αγχι•ίζεται έπί τόν όχλοΙ• τρείς {ιδη 

25 ήμέρας προσμέι·ω•τα αύτψ καί μι) έχω•τα qαγείι·. καί lκεί μέι• οί μα{}η
ταί :rερί τών πει•τακισχιί.ίω•· ά.ξιοiJσιΙ', έι·{)άδε δέ άφ' έαt.>τοϋ :rερί τώv 
τετρακισχιί.ίω1' ΜγΕι. κaκείι•οι μέι• ό·ψίας τρlrτω·ται ήμέραν αύτιp συι·δια
τρί1ραvτες, οi5τοι δi μαρτυρηΟέt•τες οτι αύτί[J τρείς ήμέρας προσlμειΙ•αν 
μεταλαμβάι•ουσι τώι• ϋ.eτωι•, lι•α μ ι) έκί.υ{}{ί)σιν έ1• η} όδιp. κά.κεί 

30 μέν »πέ1•τε ίl.ρτους καί δύο lχ{)vας« q:ασiι• οί μα{}ηταί lχειι• μόι•ο'Vς ov :rt•-

4 1\Iatth. 15, 32 -Η Ygl. Ι. Kor. 2, 13 -19-68, 2-1 C'11arc Kr. 5 Or.-
19ff Vgl. Hier. in )fatth. IIS D: supra legi1ιιus »'l:cspere Jacto .•. deserlus est 
locus« et reliqtιa. lιic discipulis convocatis ipse doιιιinus lοqιιίtιιτ: ιιιιιisereor 

turbae, quia tridιιo iatι~ perseι·erant n~ecu11~« etc. Υ gl. aι1clι Hilarius zur Stelle -
20 l\Iattlι. 14, 14f - :Jo ::\Iattlι. 14, Ι ί 

4 ϊς l\I, ...-gl. Ζ. 17 χ; Η 9 (οiτι1•ες) Diehl I μετ αι1τόν ){ 1 ί Ό] 
20 τώι•] + ϋ.).).ων cmarc .Nr. ;; 

2ϊ κάκfί cm:ιrc Kr. 5 
vorlιer: Πεel τών έπτά ϋ.eτων Η 19 ταύτη; Η 
21 αύτόν] αvτώ )Ja 2u κdκεί cmnrc Kr. 5 

5* 



68 Origenes, ;.\latthiίιιserkιarnng l\latth. 15, 32 ( -39) 

ι9ομέιοφ, έ1·Οάδε δέ πυ#ομέιοφ άποκρlι•ονται περl έπτa ϋ.ρτωι• κai όλ{
γωι• ίχ{)υδίωι•. κάκεί μέι• κεί.εύει »τοvς lJχλους άι•ακ).ιθijΙ•αιcc ούκ άναπε
σείι• »έπi τοv χόρτουcc (κιιl γaρ ό Λουκάς »κατακϊ.lι·ατε αύτούςcc ά.νέγραψε · 
καl ό Μάρκος »έπέταξεcc ψησlι• »αύτοίς πάντας άι•α!κλίναιcc), έJ•{)άδε δέ 5111 

5 ού κελεύει άϊ.ί.a παψηγέ)./.ει τιp lJχ).φ ά.να:τεσείι•. πάλιΙ' έκεί μέν 
(ταίς) αύταίς ϊ.έξεσι1• οί τρείς εύαγγελιστα{ φασο• δτι »ί.αβwι• τούς πέντε 
v ' ' .i.! ' _Q ι ' β" ι ' ' ' ' ' 1 ι ' αρτους και τους υυο ιχ·υυας, ω•α ι.εψας εις τοι• ουρω•οι• ηυ,.ογησεν«, εν-

Qάδε δέ (ώς ό ΜατDαϊος καl llfάρκος άι•έγραψαι•) εύχαριστι}σας ό 'Ιη
σούς έκλασF. κάκεί ,ΙΙΕΙ' »έπi τού χόρτουcc άΙ·ακλίι•οJ•ται, έν{)άδε δέ έπi 

10 ηίΙ· γijι• άι•α:τίπτοι•σι. ζηη}σεις δέ έι· τοίς κατa τοvς τόπους το τού Ίω
άνι•ου παρηλί.αγμέΙ'ΟΙ', δς έπ' έκεl1•ης μέι• τής :τράξεω; ά.1•έγραψεν ότι 
είπε1• ό '/ησοiJς · »ποιήσατε τοvς ά1οfJρώπους ά.Ι·α:τεσείι•cc καi δτι »εύχαριστή
σας έδωκε τοίς άι•ακειμέJ•οιςcc άπο τώι• ϋ.ατωι•, ταύτης δέ οvδέ τήι• ά.ρχιίν 
έμ1•ημ61•ευσε. 

15 Προσέχωι• OVI' τιΊ διαqορfί. τώι• κατa τοvς τόπους έ:τi τοίς ι'1ρτοις 
γεγραμμlι•ωι·, τούτους Ι'ομlζω τάγματος εlι·αι διαφέροι•τος :ταρ' lκε{
Ι'οvς • διόπερ οi>τοι μέl• έν Βρει τρέφ01•ται έκείι·οι δέ έι• έρι]μφ τόπφ, καl 
ούτοι μέν τρείς παραμε{νω•τες τιp 'Ι1ισοv 1jμέρας έκείι•οι δέ μ{ω•, ής έ1• 
τιΊ έσπέρg. έτράφησω•. έτι δέ εί μιί ταvτόι· έστι το άφ' lαυτού :τοιijσαι 

20 τον ΊησούΙ• τιp ά.πο τcίΊι• μα{)ητώι• ά.κούσαιοτα :τράξαι. δρα εl μιί διαφέρουσιν 
οί εύεργετη{)έι•τες ύπο τοv • Ιιισοv αύτό{)ει• έ:τl τcp εύεργετι"jσαι Dρέψαντος 
αύτούς***. εί δέ κατa τοι• Ίωάνι•ψ κρlΟιι•οι 1}σαι• οί ι'1ρτοι, ά.ψ' ώι• »έπερlσ
σευσανcc οί δώδεκα κόφιι•οι, ούδέν δέ τοιοvτο1• :τερl τούτωι• ί.Ιγεται, πώς 
'β1' "" ' ' έ ', ' ' '' ου ε,.τιους ουτοι παρα τους προτ ρους; κακειι•ωι• μεν »τους αρρωστους 

25 έΟεράπεvσενcc, έι•ταϋΟα δέ τούς μετa τώι• δχί.ωι• οvκ άQρώστους {)εραπεύει, 
ά.λί.a τvφλοvς καi χωί.ούς καl κωqού; καΙ κυί.ί.ούς · διο καi έ:τί τοvτοις 
μέι• Οαvμάζοvσιι• οί τετρακισχΟ.ιοι, έπί δέ τοί.ς ά.ρρcbστοις ούδέν τοιούτοι• 
λέί.εκται. κρεlττους δέ είσιι• (οlμαι) οί φαγόι•τες ά.:το τcίιι· έ:ττa εύχαριστη
{)έι•τω~• aρτωι• τώι• qαγόντων ι:ί..-το τώι• Πf1•τε εύί.ογηθέι•των, καl οί φαγόι•-

30 τες άπο τώι• όί.lγωι• lχ{)υδlωι• παρa τοvς φαγόι•τας ι:ί..-τό τώι• δVο . τάχα 
δέ καi οί άνα:τεσόι•τες έ:τi τήν γιjι• (παρa τούς άι·ακί.ι1Jέι·τα; >>έπi τοv χόρ-

2 f Υ gl. ::\Iattιι. 14, 19 - 3 Lιιc. 9, 14 - 4 1\Iarc. 6, 39 - 6 l\latth. 14, 19 
Parr. - 9 Ygl. 1\lattlι. 14, 19 - 12 Jol1. 6, 10 - Jolι. 6, 11 - 22f Vgl. 
Joh. 6, 9. 13 - 24 Vgl. l\lattlι. 14, 14 - 26fl \~gl. )lattlι. 15, 30f 
28-69, 5 Vgl. cc Ι, 126, 24 An.: δμως έπί τό κρείττοι• κατά μικρόι• προέκοπτον 

2 ούκ κι Init cmarc Kr. 5 ή ~Ι Η ;) :rαραγγέ)J.ει υ :rαραγγέλει l\1 Η 
άvαπεσείν κι mit cmarc Νι·. 5 άνακλιθfp•αι ~Ι Η 6 (ταίς) Dieιιl 10 τοίς 

κατούς Η (sic) 16/1; έκείι•υvς v έκείνοις ~Ι έκείι•οv Η 22 *** Koe 
29 τώv2 < Η 31 (:rαρά τοtί; άι•ακί.ιΟέJ•τας έπί τοiί χόρτοv) Hantscι1 TU, 34, 2a, 45 



:\lattl1. 1 G, 1- t ΊΌιn.Χf, Ηι. Xll, I 69 

του<<~. κιιί έκι·ίι•οι μf.ι• u:τύ όί.ιγωτ/~ωι• ίJ.~τωι• ιιί)ιfJΟεκιι Κοr[ίι•οι•ς« κιιταί.F:ί

ΠΟυσο•, ούτοι δέ J:τι) :τί.eιόι·ωι• έ:ττά σ:τυ!]ίδιι:;, τι'[J χω'.!ητικιύτεΙJοι 
Τ ζ ι \ Ι ?' \ ., β I Ι - ~ \ 

ειι·ιιι μι-ι ω·ωι•. κιιι τιιχιι οvτοι μει• ε:τι ιιιι•ουσι :τιιι•των των γηιι•ιιJν κιιι 

άJ•ιι.'"Ι:ίπτουσιι• t~:τ· ιιύτ6)ν, οί δ' ι•ι~:τί τοίi χύ~του« έ:τί μόι•ηc; τιϊς σι.ι!]κύς 
5 αύτώι• · ιι:τίlιiιι« γά'.! >·σά~ξ χόρτος«. :τρι)σχeς κιιί μετά τrιϋτα δτι τούτους 

άποί.ύσιιι ύ ΊησοίJς ι•ιίστεις ov ι?έί.eι, ίt•ιι ,ιοί iκί.υ{)Q)σιt• ώς 
κeι•οί τώι• ϋ.ρτωι• Ίησυ·ίJ. κιιί έτι έι• τιί ι'ίί>ιΊJ τυγχάι•οι-τeς τfι έ:τί τά οlκeία 
βλαβώσι. σημeίωσιιι δέ εί που άJ•ιιγlγ(!απτιιι ό 'lησοίJς i'ι:τοί.εί.υκέι·ιιι, 
ίν' ίδrις διαqοράι• τιοJ' μeτά το τριιφψ•αι v:r: αύτοϋ iΊ.:τοί.υ{)έ~·τωι• καί τώι• 

10 lί)J.ως i'ιπuί.t•Οiι·τωι·. :τιιρά:δειγμα δέ ϋ.ί.ί.ως iΊ.:τοί.vΟέιτο; το ΙίγύJ•αι, ά:το- iίl ι 
λlλυσαι ηϊς ύ.σ{)eι·eίας σουιι. :τρος δέ τούτοις οί μiι• i'ιeί συι·όιτeς τψ 'Ιησοϋ 
μα·Οητιιί ο·uκ ύ.:τολvοι·ται ύ.:τ' αύτοv, οί δέ δχί.οι ιι ιιγόντες άποί:ύοι•τιιι. 
καDa πάλιι· οί μιιΟηταί μιιδit• μέγα φροι·οϋt•τeς πeρi τ-ιjς Χω•ω·ιιίας ψ1.σίι• · 
»i'ιπόλυσοι• αύτιί~·, δτι κράζeι δ:τισDεt• -rjμι7Jι•«. ύ δέ σωτήρ υύδαμώς ιιuτιjν 

15 άπολύωι• φαίt·εται · εlπών γιlρ αύη} · »ώ γύι·αι, μεγάλη σου ιί πίστις· γενη
{}ήτω σοι ώς {}έληςιι lάσατο μiι• τι)ι• {)υγατέρα αύτijς ))i'ι.:το τιϊ:; <ί)ριις έκεί
ι·ης«, ού μlι•τοι γlγριι.'"Ι:ται δτι i'ιπέί.υσεν αύη]ν. τοσαvτα καΙ εί:; το έκκεί
,ιιει·οι· eητοι• έπi τοv παρύι·τος lξeτάσαι καί lδείι• δeδυι•ι},ιιεΟα. 

Τώ1• εlς το κατά ΜατfJαίον (εvαγγέλιο1•) lξηγητικώ1• 
Ώριγέ1•ους τόμο; ιβ'. 

Ι. Παi :τροσeλiJόι•τeς Σαδδουκαίοι καi Φιιρισαίυι, :τeι~ά-
20 ζοντες έ:τηρώτων αύτόι• σημείον έκ τοϋ ούραι•οίJ έ:τιδείξαι 

αύτοίς (16, Ι [-4]). 
Οί :τρός aί.λιίλους διαφωι·ούντες περί τώι• άι·ιιγκαιοτάτων δογμάτων 

Σαδδουκαίοι καΙ. Φαρισαίοι - πρεσβε{'Ουσι γά'] οί μέν Φαρισαίοι 
η)t• τών ι•eκρώι• άι•άστασιν έί.:τίζοι•τες είι•αί τιι•α μlλλοντα αlι7Jι•α, οί δέ 

2 'r" δδ - 'δ ' " ' ' β' - , ο ' , ' 5 ~α οvκιιιοι ου ει• ισασι μετα τον ιοι• τοιιτοι· ω• ρω:τφ α:τοκειμει•ον, 

ήτοι ιός lπ' &ρeτήι• :τροκό·ψaι•τι ή μηδi τιίt• άρχfιι• έ:τιτηδεύσω•τι έξe).-

1 \"gl. )Iatth. 14, 20 - ! Ygl. ::\Iattl1. 14, 1!! - ;) Jι•s. 40, 6- 10 Luc. 
13, 12 - 14 ~Iattl1. 15, 23 - l:ίfl :\Iatth. 15, 28 - 22-;1, 10 Ygl. cmarc 

Xr. 6 Or. Ygl. Π 180 aιψ. λη. 

8 βλαβώση Ha ι;, 18 έκκείμει•αι• ΚΙ έγκείμει•αι• :\Ι Η (εύαγγέ-

λιον) ρ 19 Kal] \"oι·her: Περl τιϋι• έ;ιερωτησάvτωv σημείαι• έκ τού αύραvαϋ 

έ::ιιδείξαι αύταί; Η ί. ιn. 



70 Origenes, :Matthίi.userlcliirιιng l\latth.16, 1 (-4) 

Οείι• τών τij; κακίας οαωι• - ούτοι, ίι•α :τειράσωσι τόι• • Ιησούι•, όμοι•οοϋ
σιι•. ομοιοι• δέ (τι) τούτωι• γεγένητα.ι, ώς ό Λουκά'ς aι•έγραψε, :τρός 
Ήρώδψ καί Πιί.ά'τον γε1·ο,ιιέ1•ους aί.ί,,}ί.οις q:ίί.ους, ίι•α τόν Ίησοvι• ά."lο
κτείι·ωσι · τάχα γάρ 1j μέι· :τρός αυ.,μου; αύτιί)ι• μάχη έποίησεν άι• τόι• 

5 μέν • Ηρώδην μιj εί; χάριι• τοϋ ί.έγοι·το; i.α.ov "σταύρου σταύρου α.ύτόν« 
aξιοϋι· αύτόι• aι·αιρεΟι]ι•αι, τοι• δέ Πιί.ά'τοι• eο:τ1ίν τιι·α έχοντα τι)ν ύ:τέρ 
τοϋ (άποί.ϋσαι τοι• Ίησοϋι•) μή aι• αύτόν καταδεδικάσΟαι, συμβαλί.ο
μέ1•ης τij; :τρι3ς • Ηρώδψ έχθρας η} προς τό a:τολvσαι τόι• • Ιησούι• :τρο
ϋ:ταρχούσυ I f}oπfl. 1J δέ ι•ομιζομένη φιί.ία τοιι • Ηρώδην ίσχυρότερον :τρός 512 

10 τι)ν κατά τοϋ 'Ιησού aξίωσιν :τε:τοίηκε παρά Πιλά'τοι·, βουλόμενον τάχα 
καί διά τιj1• ιΨαράι• q:ιί.ίaι• κεχαρισ,ιιέ1•οι• τι τιp Ήρώδυ καί παντί τιp Ίου-
δ ' "Ο - , "' δ' ' - • - " • - β' ' ' αιωιι ε ι•ει :τοιησαι. -:ιο,.ι.ακις ε και ι•υι• ορaι• εστιι• ει• τφ ιφ και τους 

διαq-ωι•ότατα δόγματα ε'ίτε έ1• τ[j • Ε).).ι}ι•ων φιλοσοrίg. είτε καί έν ύ.ί).οι; 
λόγοις έχοι•τας όμοι•οείι• δοκοϋι·τα;, ίι•α χί.ευάζωσι καί :τροσπολεμώσι 

15 τιp ΕΙ' τοϊς μαθηταίς • Ιησοϋ .\"ριστιp. aπο τούτων δ' (οlμαι) έστι διαβijι•αι 

τιp ί.όγφ l:τί τό ίδείι·, οτι μι}:τοτε καί τιί)ι· aι•τικημέι•ωι• lι•εργειιί)ν διαq-ω-
, ' •· · '" • - • Φ ' ' ί\7 β δ ό ' Θ 1•ιaι• προς αι.ι.ψ.ας εχοvσων, ως αραω προ; 1 α οvχο οι• σορ και ~α-

ραθά βασιί.έω; ΑίΟιό:των προ; Σει•αχηρείμ βασιλέα • Ασσvρίωι•, γίι•εταί ποτε 
συμrωι•ία κατά τοϋ • Ιησού καί τοϋ ί.αοϋ αύτοϋ, ούτω; τάχα καί >>:ταρέστησaι• 

20 οί βασιί.είς τίjς γij; καί οί ύ.ρχοιrτες συι•ήχΟησαν έ:τί το αύτόιι, ο-ύδαμώ; 
:τρότεαοι· aί.ί.ι}ί.οις όμοJ•οούι•τες, ίι•α σκο:τι}σaι•τες »κατά τοϋ κυρίου καί 
κατά τοϋ χριστού ιιύτοϋιc »τόι• κύριοι• τijς δόξης« ά:τοκτείι•ωσιν. 

2. • Επί ταύτα δέ τψ ί.όγφ έί.ηί.ύΟαμει• διά τοvς ίί.μα :τροσεί.Οόντα; 
τψ Ίησοϋ Φαρισαίο·ι.tς καί Σαδδοvκαίους, τού; έι• τοί; περί aναστάσεως 

25 διαφωι•οϋι·τα.ς. καί οίοι•εί σιψrωι•ι}σaι•τας διά το :τειράσαι τον σωτήρα. 
ιjμώι• καί έ:τερωτιjσαι αύτόν σημείοι• εκ τοϋ ούραι•οϋ έ:τιδείξαι 
αύτοίς. ού γάρ άρκούμει•οι τοίς έι• ταϊ; ίάσεσι :τάσης ι·όσοv καί :τάσης 
μαλακίας »έν τιp i.αιpcc τεραστίοις καί τοί; ϋ.ί.ί.οις :ταραδόξοις. a lν γι•ώσει 
ποι.ι.ωιι :τε:τοιιίκει ό σωτι)ρ 1jμώι•, 1jβούί.οι•το αύτοι• l:τιδείξαι αvτοίς 

30 καί έξ ούραι•ού σημείο1•. καί στοχάζομαι δτι ύ:τει•όουι• μέι• τά έ:τί 

2 Ygl. Lιιc. 23, 12 - :J Lιιc. 23, 21 - 12ff Vgl. Orig. coιnιn. in 
~latth. 21, 46 (Lomm. 4, 119): καί :τάντες δέ οί :τρεσβύτεροι τιjς 'Ιησού διδασκαλtα; 
λόγοι Έλϊ.ήt•ωι• καί βα!!Ρά!!ων ά:τοί.έσαι fJέί.ουσι τόι• 'Ιησοiiν, Ygl. Harnack TU. 
42, 4, 89 - 17 Ygl. η·. Regn. 24, ί - 18 Ygl. ΙΥ. Regn. 19, Sf -
19ff Psal. 2, 2- 22 ηι:Ι. Ι. Kor. 2, 8- 28 Ygl. :\latth. 4, 23- 30-71, 10 Ygl. 
Π 1ί9, IOff An. 

2 (τι) Κο(' 

:\1 HC άξιοih•τος Η" j (ά:τοi.iiσαι τόr 

schon Hu 10 :ταQά Koe .:τQό; :\1 Η 

3/4 ά:τοκτείνωσιν Η 6 άξιοiiιι αύτόι• 

Ίησοiiν) Koe, cinc Lίick(' \"ermutete 
16 ιιιί.:τοτε] τάχα cm;ιrc Xr. 6 Π 



)1nttiΙ. 16, I ( -4) Τοιη. XIJ, Ι. 2 ϊl 

γίjς σημείιι, ιύς διΨάμeι•ιι καί μιj f~Κ Οεοϋ t1ι•αι (ούκ ό)κ•·ησω· γηfι• ί.έγFtι· 
" ' Β λ'" β ·~ " - δ ' 'β,.. ' δ ' • '!: οτι »ει• ε ε ..,F ου,. αρχω•τι TOJJ' ιιιμοιΊων εκ αι.ι.ει τα αιμοηαιι ο η. 

ποϋς), έδόκει δ' αύτοίς μι] δύι·ασΟαι έξ οvρω·οϋ σημείοι· ά:τό ΒεεJ.ζε-
β ·~ " - , ο δ , • , δ' ' , , ου,. η τιιΌς :rοι·ηρας γοΨσ ιιι tΨαμεω;. ημu.ρτωΌJ' ε :τερι u.,ιιιι:οτερωι•. 

5 τοjι• τε έ:rί γιj:; καί τώι· έξ ούραι•οϋ σημείων, μή δόκιμοι τρα:τεζίτu.ι μηδέ 
, , lδ , , ' - - ',' -{)-
ε:τισταμεJΌι ιιικcμι•ειν :τι•ευμu.τα ει•εργουι•τιι, :τοιu. με1• α:το του εοv 

έστι :τοία δε άψστηκότα αύτοϋ. καllχριjι• ιιύτούς εlδέι•u.ι ότι καί τά :τοί.ί.ά 
τtϋν έ:τί .1/ωσlω; κιιτu τιj; Λlγt~:ττου τcραστίωι•, ούκ οι•τα έξ οvρω•οϋ. 
σαq;ώς ήι• τοϋ {)εοϋ. κu.ί τό :τεσιjι· »:tf{! έξ ούρω·οϋιι έ:τί τu :τρι)βιιτα τοϋ 

10 , r '{J , .. , ' - {) - - , - ' , - ' - .Χ .. τ ' ι ω ουκ ην u .. :το τοt.• εοιι · του ιιvτου γαe εκειι•ο το :τυρ ,1 ι•, ου ησω• και 

>•οί ιιίχμαί.ωτεύσιιι•τεςιι καί οί :τοιι}πιιντε; :•τρεί; άρχά;« ί:τ:τlωι• κατά τιί)J• 
- - 'τ 'β " δ' tι ' ' - ~ z:r J. ~ δ , , κτηι•ων τοι• 1ω • οι,ιιαι οτι και εJ' τφ Ησαιq., ως ιοναμειΌJV σημειων 

δειχΟιJι•αι καί ά:τό γίjς καί ά:τό οvρι:ιι·οϋ (άί.ηfJώι• μeν έκ Dεοϋ, >>έν :τάσncc 
δe »δυι•άμει καί ση,ιιείοις καί τέρασι ψεύδους« ά.-τό τοϋ :τοι•ηροϋ) λέJ.εκται 

15 τψ 'Αχά,: · >>αrτησοι· σεαυτψ σημείοι· :ταρu κυρίου τοϋ θεοϋ σου εl;; βάθος 1j 
εlς iJψo;ιc · εl γuρ μι] ήι• σημεία κu.ί ov »:τu.ρu κυρίου τοϋ Dεοϋ« τιι•α τώ1• 
, β , ~Q \ - ' _, ' " , ... '~ \ , - -
ης αυο; και τωι• εις υψος, ουκ ω• ει.ε,.eκτο το »αιτησοι• σεαυτφ σημειον 

:ταρά κυρίου τοϋ Dεοϋ σου εlς βάθος ή εlς iJψος«. εύ οίδα δe δτι δόξει το·ί 
βίαιον είJ•αι τό τοιοϋτοι• τίjς :τερί τοϋ >>αϊτησοι• σεαυτψ σημείοι• :ταρά κυρίου 

20 τοϋ Dεοϋ σουιι έκδοχιjς · άi.i.u l:τίστησοιι τψ είρημl1•ψ :ταρu τιp ά:τοστόί.φ :τερί 
τοϋ άι•θρώ:του >>τijς άμαρτίας", τοϋ vίοϋ >>τής ά.--rωί.είαςιι, δτι »έν :τάσn 
δυι•άμει καί σημeίοις καl τέρασι ·ψεύδους καl :τάσn ά:τάτη άδικίας τοίς 
ά.-τοί.λυμέι•οιςιι έκείι•ος έ:τιψαι•είται, μιμούμει•ος :τάι•τα τέρατα τu τής άί.η. 

Οείας. καί ώσ:τερ οί τιϋν Αlγυ:ττίων έ:ταοιδοί καί ψαρμακοί, ((ι; έλάττους 
25 τοϋ άιοfJρώ:τοv »τι"jς άμαQτlαςιι καί τοϋ t•ίοϋ >>τίjς ά.--rωί.ε{αςιι, δυι•άμεις τινά; 

lμψήσαντο καί σημεία καί τέρατα τής άληfJεlας, :τοιοϋvτες τά τοϋ ψεύδους 
είς τό μη :τιστεύεσθαι τά άi.ηfJfι, οϋτως οl.ιιu.ι τοιι avfJρω:τov τιjς ά,ιιαρτlας 
τά *** σημεία μιμι}σασθαι καί τu; δυJ•άμει;. 

Τάχα δe καl τu.ϋτα vψορώμει·οι διά τά; :τερl αύτοϋ :τροψητεία; ο ί 
30 Φαρισαίοι (ζητώ δ' εί καl Σαδδουκαίοι) :τειeύ.ζοΙ'τες έ:τηρώτωι• 

σημείον έκ τοϋ οvρα1•οϋ έ:τιδείξαι αvτοίς τόι• Ίησοϋι•. εl δe μιj 

τούτο λέγοιμει• αvτού; V:tΟJ'ε1'01JΚέJ•αι, τί rιίσομει• αvτού; :τε:τοι..Οέ1•αι :τρός 

2 )!attlι. 9, 34; 12, 24- ό Ygl. zιιm Yorkommen diese;; AgraρlΙons bei 
Origenes: Harnack TU. 42, 4, 40-6 Ygl. Ι. Κω·. 12, 10-7 Ygl. I .. Jolι. 4, 1-
8 \·gι Job 1,16-lOYgl. Job Ι, 15.17-1311. Thess. 2, 9- ldff.lUJes. ί, 11-
211. 2ό Vgl. 11. Thess. 2, 3 - 21 11. Tl1ess. 2, 9f- 24 \•gι Εχ. 7, 11 

1 γοiίν] δe )I 4 τι1•ο; + aiJ.η; ρ 'i άΙfεστηκότωv Koe 8 κατ' 
Αίγvπτον cmarc Kr. 6 Π 10 τοϋl < ~~ 20 σοv <Η 2~ Lίicke ΚΙ, 

Ι. etwa (τΙj; aί.ηfJεία; :τάvτα) I μιμήσασfJαι )I i. m. Η :rοιijσαι )Ι i. t. 

iί13 



72 Origenes, )lattlliίuserklίίrung l\1att!J. 16, 1 (- 4) 

τά υ:ιο του 'Ιησου γιJιόμενα τεράστια aτέγκτους μέ1'οι·τας και μι} δυσω-
1 - I \ 'δ ξ > \ δ I < λ β I > 1 I :ιουμε1•ους των γιJ•ομεJ•ων τα παρα ο α; εαν ε τις υπο αμ ω·n α:ιω.ογιας 

ήμaς aq.ορμάς δεδωκέ1•αι τοίς Φαρισαίοις καl Σαδδουκαίοι;, οπου μέιι 
ιιέν Βεεί.ζεβοvλ« q.άσκοvσιν έκβεβλήσ-Βαι v:ιο 'Ιησοϋ τά δαιμόι•ια, δπου δέ 

5 lπερωτώσι μετά τοiί :ιnράζειν τοJ• 'Ιησού~· :ιερl σημείου ούρω·ίου, ίστω 
οτι ύ:ιο μέν πι-Βω·ότητός rαμεν αvτοvς Ι περιεσ:ιa.σ-Βαι :ιρος το ιι11 :ιιστεϋσαι 514 

τοίς τού' Ιησοiί :ιαραδόξοις, ov μ1)1• wστε καl συγγ1·ωστοvς είι•αι μ ή έ1·ορών-
τας τοίς τιuι• :ιροψητώιι ϊ.όγοις :ιϊ.ηρουμέJ•οις Ε1' ταίς πράξεσι του 'l1]σοϋ, 
aς οvδαμώς :ιοι·ηρa δύι·αμις μιμήσασΟαι οία τε ήν. ψυχήν γaρ έξελ-Βοϋ-

ιο σαν l:ιιστρέ-ψαι, wστε iίδη οζοι•τα καl τετάρτην ήμέραν aγοJ•τα aπο τών 
,U1οημείωι• έξελ-ΒείJ•, οvδε1'ος ήν i} τοϋ aκούσαντος aπό του πατρός. >>ποιή
σωμεJ• aι·-θρωΠΟJ' κατ' ΕtΚόJ•α Καt όμοίωσιν ήμετlρω'((, a/.J.a και aJ•έμοις 

1 - ο < ο .Q ' I J. I - 'δ ο "}. 1 3, " > I κεr.εΊ:σαι και ορμην ·υαι.ασσης .ογψ παυσαι, ου ει·ος α .r.ου η1' η εκεο•ου, 

»δι' OV τa πάιοτα« και υ.ύη} ?J Οάλασσα καl οί άνεμοι γεγόι·ασιν. έτι δi: 
15 καί ή διδασκαϊ.ία έ:ιl τήν aγάπψ τού κτίσαντος :rρο[σ]καί.ουμέJιη συηz.

δόJοτως 1·όμφ καl :ιροφ1}ταις καl τιzς όρμάς καταστέϊJ.ουσα καl τa ήΟη 
κατ' εvσέβειω• μορφοϊ:σα, τί aϊ.ί.ο lδι}i.ov τοίς όρ6.1• δυι·αμέ1•οις ή ότι >>aλη
-Βώς Οεοϋ vίος« 'l'' ό τa τοσαύτα iργαζόμεJ•ο;; έφ' οίς εl:ιε καl τοίς μαΟη
ταίς τοϋ , ΙωάJ•J•ου. )J:tορευΟέντες a:ιαγγεΟ.ατε , Ιωάη·η δσα είδετε καl 
> I ), \ ' βl.έ \ 0 < t-20 ηκο·υσατε • τυφ .οι ω•α . :ιουσι« και τα ες ης. 

3. Jl,fετa ταύτα κατω·ο1)σωμε1' τίνα τρόποιι, έπερωτηι'Jεlς περί σημε{ου 
έι·ός, ϊ,' έκ τού οvρω•ο υ έ:ιιδείξrι τοί; έ:ιερωτι}σασι Φαρισαίοις καl 
Σαδδουκαίοι;, aποκρίJ•εται κυ.l Ι.έγει· γΗεa πογηρa καl μοιχα/.1ς 
σημείΟJ' έπιζητεί, ;ω/ σημείο~· OV δο{)ιίσεται αvτfί εί Jl1J 

25 τό σημείΟJ' Ίωι·ii το ϋ προφήτου, δτε και καταλι:ιwν αvτοvς 
dπ1jί.Οε. το σημείοι· δέ άρα τοv ΊωJ•a. κατa τψ· lρcότησιν αύτών 
ούχ άπί.ώς σημείΟJ' ψ·, άλ).a καί έξ OV(!α1'0V' wστε αvτον καί τοίς Πt't
ράζουσι Κat έ:ιιζητοiJσι σημείοJι έξ OV(!aJ'OiJ ούδi:ν 1JHOV Κατa τι)ν 
πολλ1}ν αi>τοϋ άγα-Βότητα δεδωκέ1·αι το ση μ ε ίο ι•. εl γaρ ώς Ίωι•ύ.ς 

30 έπο{ησει• J)E1' ηj κοιλίq. τού κι}τους τρείς 1)μέρας καl τρείς J•ύκτας, οilτως 
ό υίΟς τοϋ ά.J•Οριu:rου EJ' τfί καρδίq. τής γΊjςιι καί μετa τούτο α~·έστη a:ι' 
αvnjς, πό-θε1• flν λέγοψΕJ' το τιjς aι•αστάσεως τού 'Jησοv γεγονέναι ση

μείΟJ' ij d:ιό TOV οvρω•ού: καΙ ,ιιάl.ιστα l:τεi :rαga τόι· καιρόι• τού πάUους 

41 Ygl. l\Iattl1. 1:?, :?4 - 101 Ygl .. Jo]J. 11, 39 - 11 Gcιι. 1, 26 -

121f YgJ. )latt!J. 8, 26- Η Ι. Kor. 8, 6 -14-16 Ygl.l\Iattl1. :?3, 3ί-40-

17 Ygl. l\lattl1. 14, 33 - 1\1 l\1attlι. 11, 4 - 80ff Ygl. Π 181, 6ff .An. -

301 l\latth. 12, 40 - :!3 f Υ gl. Lιιc. 23, 43 

2 γιγιιομέι•ων )1c Η Ι ίcrολαμβάνει l\1 6 ;τειι9ω•ότητο; Η 10 ήδη + (τον) 
Koe 1:) =rρο[σ]καί.οι•μέι•η ΚΙ 2S έ=rιζητοϋσι] καl αίτοϋσι )1 2!1 iαυτοϋ Η 



)Ιιιttlι. IG, Ι(- -4) Τοιn. Xll, 2. 3. 4 

γέγοι•ε1· aμα τι"(l εv~·'!γετουμέι·ψ ί.ηστtϊ εl; τόι• :τuράδεισοι• τοιi Οεοv, 
μετά τούτο (οl,ιιαι) καταβuίι·ων εl; lj.δov :τρο; τούς ι•εκρούς ώς ,,έν 
1'εΚ(!Οίς έί.εύ.f)ε(!ος«. καί δοκεί ,ιιοι συι•ά:ιτειν το rlφ' έαυτοϋ σημείυιι ό 
σωη}ρ τφ ί.ύγψ του κατa τον 'Ιωι·ύ.ιι σημείου, ί.έγων ούχ ϋμοιοιι έκείιψ 

5 μόι·ω· δίδοσΟαι σημείω· ύ:τ' αύτοv, ιli.i.a και αύτο έκεί1·ο. :ιρύσχε: γάρ 
τψ καί σημείον ού δοΟιίσεται αύτfj εί μ ιj το σημείον Ίωι•ύ. 
τού :τροφι}του. ούκοvι• έκείι•ο τουτο 1jιι τιp έκείι·ο τούτου δηί.ωτικοιι 
γεγο1·έι·αι, ί1·α ι] έκείι·ου ί.ύσις τού σημείου ύ.σάrμιω• αύτόΟεν έχω·το; το 
:ταDείι• iί τον σωηjρα και ιιέι· τπ Κα(!δίq. njς γιjς τρεϊς ιjμέρας καί I τρεί; .)15 

ιο νύκτας<< :τε:ιοιηκέ1·αι. άμα δi καί καΟοl.ικόιι τι μαι•Dάι·ομεν δτι, ε'ί:ιερ το 
σημείον σημαίι·ει τι, έκαστοι• τών άι·αγεγραμμέι·ωι• σημείωι• (είτε ιiJς 
έ1• γενομένn ίστορίq. είτε ώς (έι•) έι•τολ?ί) δηί.ωτικόν τιι·ός έστιιι i1στεροιι 
π/.ηρουμέι·ου· οίοιι το σημείοι• Ίωι·a, έξιό1·τος μετa τρείς ήμέρα; 
ά.ι'"tο τ·ίjς κοιλία; >ιτοiJ Κ1Jτοvς«, τιjς τοίJ σωηjρος ψιiiJι• ήιι άι•αστάσεως μετά 

15 »τρείς ήμέρας καί τρείς J•ύκτιι;« άι•ισταμέ1•ου ά:ιο τώι• ι·εκριίJι•, καί ή :ιερι

τομι) ί.εγομέJ"η ιισημείοι•« njς :ιαρa τιp Παύί.ψ δηλοvμέι•ης έι• τι'[>· ιιι],ιιείς 
γάρ έσμειι 1J :τεριτομψ. ζήτει δi καί σύ :ιύ.ι· το έν τοί; :ια).αιοί; γρά.μμασι 
σημείον τίι·ος έν τfj καιηj γρα< rfl τύ:ιο; :ιράγ )μ ατός έστι, καί το έι• τfj 
καιJ'fj διαDι]κrι όι·ομασfJi1· σημείο ι• τίι·ος έστίι• ιϊ έν τq) μέϊ.λοι-τι α ίών ι δη-

20 λωτικοιι ή καί έν ταίς ϋστεροιι γυ•εαίς μετa το γεγοιιέιιαι το σημείον. 
4. Παί :ιοΙ•ηράν μiιι εl:ιεν αύτούς γει•εaιι διa τι)ν ιl.<ο τοϋ :τοι·ηρου 

' ~ ' ' ' ι ("' δ' C' ι r ι ι } :τοιοτητα εις αυτοvς εγγε1•ομει•ηιι εστι ε η :ιοι·ηρια εκοvσιος κακο:τοιια , 
μοιχαλίδα δi διά τουτο, έ:ιεί τοι• τρο:ιικώς ί.εγόμει•οι• ΙJ.ι•δρα, ηjς aϊ.ηfJείας 
λόγον ή J•όμοι•, καταί.ι:ιόντες οί Φαρισαίοι καί Σαδδουκαίοι έμοι-

25 χεύDησαν ύ:ιο τού ψεύδους καί του 1·όμου »τιjς άμαρτία;«. εί γάρ δ-ύο 
είσί J•όμοι, δ τε »έν τοίς μέ).εσιν« ήμών άι•τιστρατεvόμενος »τιp J•όμψ του 

' ' C' - , .. , ~' C' ' - \ ( , • 
J•οος« και ο »του JΌο;«, ι.εκτεον οτι ο με1• »του ιΌος« τουτεστιιι ο »:τι•ευμα-

' ) ', ' ' " C' , {} ' '{} - '(. ')'δ' ( -τικος« αι•ηρ εστι, :ιρος ον ηρμοσ η a.'"to εου γυι·η η ψυχη ω· ρι »τφ 

J•όμψ«) κατά το γεγραμμέι·ον »:ταρa δi 1Jεου άρμόζεται άι•δρί γυιιή«, ό δi 

30 ΙJ.ί.ϊ.ος μοιχό; έστι τής ύ:τοτασσομέ1"ης αvτrp ψυχijς καί δι' αύτοιι μοιχα-

2 Psal. Si, G - 9 :\Iattlι. 12, 40 - 13ff Ygl. 1\Iatth. 12, 40- 16 Ygl. 
Rδm. 4, 11- Plιil. 3, 3- 23i Ygl. Eplι. 1, 13 - 2.> Ygl. Rδm. 7, 23 -
26ffRδm. ί, 23- 2i Ygl. Rδm. 7,14- 28 Vgl.Rδm. ί, 2-29 Prov. 19, 11 

1 yέ;•ω·ει· aμa τί[ι ΚΙ mit Π 
iJείv ρ 2 :rρός s. ι HC 
8 λύση; Η 12 (iιι) i. 
1jμώιι < :\Ι 1 i τδ] τώ Η 

)Ι Ha, i. m. ;•ραφιί flc. r. 

yεγοιιέι•αι σημείον )Ι Η :ταράδεισον + εlσεί.-
4 iκείvω )Ι πc. r. i-.!είνο Ha i) μόι•w Η 

έιιτο}.fj; l\I 14 κιίτοv;«, (σημείον) ΚοΘ I 
18 γρα(φfί τύ:rο; :τρά;ι)ματό; Kl γράμματ•J; 

22 :rιύτητα :\1 26 ί5 τε] οi5τε :\Ι 



ί4 Oι·igε:-nes, )latthaιιserkliίnιng )lattlι. 16,1 (-4) 

i.lδo; χρηματιζοvσης. ότι δέ ό ι·όμο; άι•t)ρ τιj; ψvχιj; έστι, σαψώς έι• τzj 
πρός • Ρωμαlους ό Π αϋί.ος παριστfj ί.έγωι• ότι »ό 1•όμος κvριεvει τού άι•
Ορώποv έφ' όσοι• χρόι•οι• ζfi · ?J γάρ ϋπω•δρο; γvι·ι) τι'[J ζώι•τι άι•δρί δέδεται 

J•όμφ« καί τά έξιjς. πρόσχες γάρ έJ• τοvτοι; δτι ))ό 1'όμος κυριεύει 
5 τοϋ άι•{}(!ώποv έφ' όσω• χρόι·ον ζ-rϊ (ό 1•όμο; ι'ύ; άι•ιjρ γvι•αικό;) · 1ί γάρ 
i'πω•δρο; γυι•1) (1j ύπό τόι• ι·όμοι• ψυχ1)) τιp ζώι•τι ίαδρί δlδεται (όντι) νό
μφ · έ?ι.ι• δέ άποΟάηι ύ άι·ψ~ (ό 1·όμο;) κατι}ργηται άπό τοίί ~·όμου (ός 
' ' ' ) ' _tl ' δ' r ' - ' β' ' ' ' ' εστιν αι•ηρ ιι. α.ι-το·υι•nσκει ε ο 1•ομος τφ αι•α αι·τι επι τηι• μακαριοτητα 

καί μηκέτι ύπό 1•όμον ποί.ιτεvομέι•φ. ά}.).' ιf.ι; ό Χριστό; πράττοντι, ός 
10 εί καl γέγοι•ει• »ύπό 1•όμοι•ιι διά το·vς ύπό 1•όμοι·. »ίι•α τού; ύπό 2•όμον κερ

δήσnιι, οϋτε έμειιιcι• ύπό ~·όμον οϋτε άrιjκΕJ• ύ:τό J•όμω• τοvς ύ:τ' αύτοϋ 
lλεvΟερω{}έι•τας · ιlι•ιίγαγε γάρ αVτούς ϋ.μα έαvτι'[J έ:τ/. τι)ν ύπέρ τόν 1•ό· 

_Q , .. , , , ( t! , , , .. I , , , 
μ.ον ·vειαν ποι.ιτειαι•, τοι• περιεχοντα ω; προς τοι•; ατει.ε στεροvς και ετι 

άμαρτάι•οι•τας) {}υσlας περί άφέσεω; άμαρτημάτωι•. ό ο-Jι• άναμάρτητος 
15 καl μηκέτι δεόμενος τών 1•ομικών ·Ουσιών ύπερβlβηκε τεί.ειωΟείς τάχα 

καi τόι• πι·ευματικόν 1•όμοι•, καί γέγοι•εν έν τι'[J ύπiρ αύτόν λόγφ, όστις 
τοίς μέι• έ1• σαρκί ζιuσι »σάρξιι Εγεγόι•ει. τοίς δέ μηδαμιίJς έτι »κατά σάρκα« 
στρατει•ομέι·οις, ώς ήι• ιιέν άρχιj πρός τόι• {}εόνιι, {}εό; λόγο; ι:Jι•, {}εωρε'iται καί 

άποκαί.vπτει τόν πατέρα. τρlα τοlνυι• κατά τόν τόποι• ι·οητέον, γvι•αίκα 
20 vπαι•δρον ύπό ίiι•δρα τόι• ι•όμοι•. καί γυι•αίκα μοιχαί.lδα ))ζιίjντο; τού άνδρός« 

1'ό,ιιοv ιιγο•ομlνψ άι•δρί έτέρφιι. τιp J•όμφ ηjς σαρκός, η)ι• ψυχήν, καί γv· 
1•αίκα τιp άδεi.φψ τοίί τεΟι•ηκότο; άι•δρός γαμοι•,ιιl1•ψ, τιp ζώντι καί μι) 
άπο{}η}σκοι·τι ί.όγφ, ός ιιέγερΟεί; έκ ι·εκρών οvκlτι άπο{}η}σκει, {}άνατο;« 
γάρ ιιαύτοϋ οvκέτι κυριεύειιι. 

25 1\.αί ταϋτα διά τό ιιέάν άπο{}άι·η ό άνι}ρ, κατι]ργηται άπό τοίί 1•όμοv τού 
άι•δρόςιι καl διά τό »ilρ' οvν ζώιτος τοϋ άνδρός μοιχαi.ίς χρηματlσει έάν γέ1•ηται 
ιlι•δρί έτέρφιι καί διά τό »έάν δέ άπο{}άηι ό άνήρ, υ.εv{}lρα έστlν ά.."lό τού 
1•όμου, τοίί μι) εlι•αι αύτι)ν μοιχαί.lδα γενομέι•ην άι•δρί έτέρφιι. αύτό δέ τό »ίiρ' 
οvν ζώντος τού άνδρός μοιχαi.ί; χρηματlσει« παρειλψrα,ιιεν βοvλόμενοι 

30 σαφώς παραστιjσαι, διά τί τοί; πειράζοvσι Φαρισαlοι; καί Σαδδουκαίοι; 
καl έπιζητοϋσι σημείοι• έξ ούρω•οίί έπιδείξαι αύτοί; ό Ίησοίί; 

2 • .Jff Rδm. 7, lf - 101 Ygl. Ι. Kor. 9, 20 -l:H Ygl. Hebr. 5, 1 -
l~ Ygl. Rδm. 7, 14 - 1 ί Ygl. Gal. 2, 20; Plιil. 1, 22 - Ygl. Joh. 1, 14 
,~gl. Π. Κοι·. 10, 3 - 18 Ygl. Jolι. 1, 2 - 19ff Ygl. Rδm. ί, 1-3 -
:!3 Rδm. 6,!)- 2:) Rδιn. ί, 2- 2:). 2ί. 28 Rδιn. ί, 3 

4 κvριείοη Η ί ό 1 < l\1 8 έπί] ύ:rό )I D :rράττοιιτι Kl :rράττων )I Η 
18 ώ; ρ δ; :\1 Η τόν < Η 19 1'οητέον ΚΙ J•ομιστέοι• :;\I Η 21 τήν 

y•vχιjι• l\Ic τιj ψvχιj :\Ia Ha, ί. ιn. οlμαι τί'p• ψι•χήι• Hc 2:) έάν] + (δέ) i. 
26 χρηματίσει έώ• v χρηματίσειεv ί'ίν )I Η 
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εί:τει• ού μι;ι·nι• το γ ε l'f' a :τ ο ι• ι ι(! ά, άί.ί.a Κ α ί μ ο ι χ α ί. ί ς. γυικι7Ί; μέι• 
.,. ,. ., - '"' ι ,. ., ι - ι - ' ~ 

ουι· ο ει• τοι; μει.εσι )Όμrις ο αι•τιστρrJ.ητο,ιιΗος >>τφ Ι'Ιψψ του )•οο;« ω; 

μοιχο; ιlι•ιί'! μοιχός lστι τίjς ψυχιjς · iίδη δε καi :τiiσα δ-ι'Jι•α.μις άντιr.ειμέι·η. 
έ:τιr.ρατοϋσα njς άι•Ορωπί1•ης ·ψι•χιjς r.αi άι•α,ιιιγι•υμέι·η αύτιϊ, μοιχό; ι~στιι· 

:. rιύηjς, )ου,ιψίοι; έχούση; ύ:rο τοϋ Οεοv ιιι~ηί δοΟέι·τα τοι• ίΛγοι·. μετU. ταϋτα 
γέγρα:rται δτι κατ α λ ι :τι;)). αύ το v; ά:r ψ.{) Ε)'. πώς γU.ρ ούκ i::ιιευ.εν ό 

ηψrίος ίΔγο; καταί.ι:τείι• τι) ι• μοιχαί.ίδα γει'faι• κιιi ά:τιέι•αι ά:r' αύτιj;; 

ε/':τοι; δ' ilι• ότι τι)ι• Ίουδrιίωι• σιΨαγωγιjι• ι~; μοιχαί.ίι)ιι καταί.ι:τιJJν ό 
τοϋ Οεοϋ Μγος ά:τεί.ιίi.vΟει• aπ' ιιύηjς, καί υ.αβε »γtΨαίr.α ;-ιοgι·εία;« τοv; 

lU ιί:το τώι• έΟνώι• · έ:τεi lr.είι·οι ,ιιiι· ϋι•τεc: ":τι}ί.ι; ;-ιιστι) 5:u;n•« γεγι)ι·ασι. :τόgνοι, 
ούτοι δε ώ; ιj 'Ραaβ ιί :rόρι·η τοiς τοϋ 'Ιησού r.ατuσκό;-ιου; ύ;-ιοδεξαμένη 
διεσώΟη :ται•οικί, μετiι τοϋτο μη;(έτι :rοψεvοιοσα, άί.ί.U. ; Εί.Οοvσα ;-ιαρiι τοi•ς 517 

- 'Ι - 'δ ' β ' ' ' - - ' δ ' ' του ησοv :το α; και gε;ι:ουσα αυτοι·; τοι,; τη; μεται·οω; ακρυσι και 

άλείψουσα τιί τιj; άγίu.;, :τοί.ιτείu.; τ61ι· μvρωι· εύωδίq., δι' ijι· Σ~ιιωι·ι τifJ 
}.') λε:τρι'{J (τ ψ :rροτέρψ ί.αψ) όι•ειδί~ωι• ii.E{'EI' uσu. γέγραπται, 

5. Καί iί.{}ό)·τες οί μα{}ηταi αύτοϋ είς το πέραι· έπεί.ά

Οοντο άρτους λαβείι• (16, 5 [-12]). 
Έ:τεi ,ω) χριίσιμοι ήσαν οί άρτοι ol :τρο τοϋ πέραν τοίς Εί.Οοvσι ,ιια

Οηταί; είς το :εέραι• (aί.ί.ωι• γiιρ lχρη;οι· :τρο τοϋ :εέρω· καi aί.ί.ωι• 
2ο iδέοι•το εί; το :τέραι·), διiι τοϋτο aμεί.ι]σω·τες τοϋ έ:εάγεσΟαι ά:τιόι·

τες ε ίς το ;ιέ ρ ω• ι'J.ρ το υ ς' έ:εε ).ά {)ο ντο αύτοv; σvv έαυτοί; ί.αβ ε ίι•. 
είς το ;τέραι· δΕ. γεγόι·ασι μα Ο ηταi τοv Ίησοϋ οί διαβάιτες d.-ι:d τιuι· 
σωματικώv έ:τl τa ;ι;vευματικa καi a:ro τώι• αίσΟητι»ι· έ:τi τiι ι·οητά. καl 

τάχα ίι·α ά:τοστρέφηται το-I:; ( διa τού έq.Οακέι•αι ε l; τ d ;ι έρ α ι•) άρξαμέι·ου; 
25 :rι·εύματι του παί.ιι·δρομείι• έ;τ;ί τiι σάρκιι•α, εί:τε τοί; εlς το ;τ;έραν ό 

Ίησοϋ; · όριiτε κ α/. ;ι;ροσέχετε. ;]ι• γάρ τι crύρα,ιια διδu.σ;ωί.ίας καί 
ζύμη ς aί.ηDώς :εαί.αιii;, ηϊς κατiι το φιί.οι· γράμμα καl. διa τοϋτο ού;( 
a:τηί.ί.αγμέ)ηις τώι· a:ro κακίας, ό:τερ :ταρείχοι· Φαρισαίοι καί Σαδδουκαίοι 
άφ' i'jς ού βούλεται Ίησοϋς έσfJίειι• lτι τούς ίδίους μαfJητa; ;roojσa; 

30 αύτοί; >Ψέοι•« καl :rι'fιψατικοι• ηψvραμαυ, έαυτόι• :rα!]ασχώ1• (τοίς d.-ι:ο

στiiσι njς ζύμης τώι• Φαρισαίωι• καi ΣαδδουκαίιιJΙ' καl ;-ιροσ
εληί.ι·Dόσιv αύτιp) llρτον ζώιτα έξ ούρω·οϋ καταβεβηκότα καl ζωι))' 
διδό)•τα >Jτιp κόσμφ«. έ:τFi δΕ όδό; έστι τιp μηκέτι Ίρησομέ1·φ ζύ,ιιπ 

1f Ygl. Rom. ί, 23 - U Ygl. Hos. Ι, 2 - 10 \'gl. Je,;. Ι, 21 - 11 Ygl. 
Jos. 6, 25 - 13f Ygl. Lιιc. i, 38; Jol1. 12. 3 - ι.; Ygl. Luc. ί, -!Off (Ygl. 
~lattl1. 26,6 Par.) -19-ίS, 10 Ygl. Π 182, 1-!ff. An.- ~4f Ygl. Gal. 3, 3-
2ϊff Ygl. Ι. Kor. 5, if - :JO Ygl. Ι. Kor. 5, 7 - :Η ff Ygl. ,Joh. 6, 51.33-
33-ϊ9, 3 \~gl. cnιarc Xr. ϊ. 

1 γεt•ικός ~Ι 4 αύτη Η 7 ά..ϊιέι·αι 

16 ΚαΙ] \·oι·l1er: ΠΕρί τιj; ζιlμη; τώι• Φαρισαίωι• Η 
κι. ygJ. s. 1, 6 

24 τού] το :\1 
d:τείι•ιιι .:.\Ι Η 

2;) τοίί < .:.\1 



76 Origenes, l\Iattl1aιιserklarnng )latth. 16,5 (-12) 

και qυράματι καl διδασκαλίq. Φαρισαίιι.Η' καi Σαδδοvκαίωιι πρότε-
, Ο {) - δ I δ Ο Ο I <1 I ) - Ο βλ I 

ροι• μει• το εωρειι• ευτεροv ε το προσεχειJΙ, ιι•α μ.ηποτε εκ του μη επειν 

και lξ άπροσεξίας μεταλάβn τις η7ς άπηγορευμέι•ης ζύμης έκείι•ωι•, διa 
τούτο πρώτοι· το όρaτε λέγει τοϊς μafJητaϊς καί δεύτεροι• το Ι προσέ- s1s 

5 χετε. διορατικίοι• οvι• έστι καi προσεκτικών χωρίζειν τι}ν ζύμην τών 
Φαρισαίωι• καί Σαδδουκαίωι· καi πiiσαν οfικ άζύμων »είλικρο•είας 
κa.i U.λη{)είαςιι τροφψ• άπο τού ζώι•τος liρτου καί έξ ούρω•οv καταβεβη
κότος, ϊι•α τa μέν τών Φαρισαίων καi Σαδδουκαίωι• μη προσίηται 
τον δέ ζώηα καi άi.ηfJo•oJΙ άρτον έσfJίωι• τις eωσfJ?l τψ· φυχψ·. 

10 Καί το ρητοι• δέ εvκαίρως aι· προσφέροψεν τοίς μετa τού Χριστια-
ι·ίζειν αίρουμέι·οις το σωματικώς 'Ιουδαίζεο• · ούτοι γaρ ούχ όρώσιν οvδέ 
προσέχουσιι· άπο τ1]ς ζύμης τών Φαρισαίων καi Σαδδουκαίων, 
άλλa παρa το βούλημα τοϋ άπαγορεύσαJ'τος αuη}ν Ίησοϋ τον Φαρ ι σα ίων 
άρτοιι έσ{)ίουσι. καi πάι•τες δ' (οίμαι) δσοι ού βούλοJΙται ψροι•είν δτι ))ό 

15 νόμος πι·ευματικός lστινιι καi J>σκιaJΙιι έχει »τώι• μελλόι•τωι• &γαDώνιι καi 
»σκιά lστι τώιι μελλόι•τωι•ιι. ούδέ ζητοvσι τίι·ος μfλλοι•τος aγαDού έστι 

σκιa fκαστος τιί)ιι ι•όμων, ούχ όρώσιιι ούδέ προσέχουσιι• άπο τijς ζύμης 
τώι• Φαρισαίωι•. οί δέ καi τι)ι• τώι· J'Fκρώιι ά{)ετούι•τες άι•άστασο• ού 
φυλάττονται άπο η7ς ζύμης τώιι Σαδδουκαίωι•, καί -:rολλοί γε έν 

20 τοίς έτεροδόξοις διά τψι περi aι•αστάσεως 1'fΚρώι• άπιστίαν είσί1ι οί Efl· 
ψυρόμει·οι τfί τώι· Σαδδουκαfω1' ζύμrι. ταϋτα δι) λiγοντος τοv 'Ιησού 
διελογίζοηο έν έαυτοίς ού γεγω1'ος λέγοι•τες οί μαfJηταί, U.λλ' 

έι• ταϊς καρδίαις έαυτώι• · δ τι liρτους ούκ lλάβομFΙ'. κai οίονεί τοι
αύτα 1Jν a έJ.εγοι•· εl ,llfl' ε'ίχομΕΙ' άρτους, ΟVΚ aν άπο τijς ζύμης τών 

25 Φαρισαίωι· καi Σαδδουκαίωιι εlλήφειμει•· έπεi δi u;roρfq. άρτων 
δ 1 > Ο - ) I ζ I }. β - ) β I 1 δ' < - • 

κιι• υι•ευομει· α;rο της εκεο•ωι• υμ17ς .α ει1', ου ου/.εται η,ιιας ο 

σωτfιρ παλιι·δρομείι• lπi τι)ι• έκείι·ωι• διδασκαλι'ω•, διu τούτο ιίμίι• fίπε το 
όρiiτε καί προσέχετε ιiπο njς ζύμης τώι• Φαρισαίων καί 
Υ' δ δ I \ - Ο > - δ , 'ζ < δ \ β 1 I -α ουκαιωι•. και ταυτα μει• εκεο,οι ιε/.ογι οι•το · ο ε /.επων 

30 'Ιησούς τά έι• ταίς καρδίαις αύτώι• καi άκούωι• τώι• lι• αύταίς λόγων, ώς 
τώι• καρδιώιι έπίσκοπος άληΟιίς, lπιπλιίσσει αύτοίς ώς ov ι•οοϋσιν ούδέ 
μεμι·ημέι•οις άρτωι•, ώι• :rαρ' αvτοϋ είλήφασι, δι' οvς καi έι• άπορlq. δοκούν
τες εlι•αι iiρτωι• οvκ έχρrιζοι• τrjς τών Φαρισαίωι• καί Σαδδουκαί
ωι• ζύμης. 

δ Vgl. oben S. 62, 15f-6 Ygl.I.Kω·.5,8-7. U Vgl. Jol1. 6, 51. 33-
14 Rόm. 7, 14-15 Hebr.IO, 1-16 Kol. 2, 17-18 Vgl. Ι. Kor. 15, 12ff-
30 Ygl. Ι. Pet. 2, 25? Act. 15, 8? 

~ τδ1 ] τώ Η 3 μεταJ.άβη; iκ τijς l\1 6 σαδδοvκαίωv καl φαQισαlων Η 
9 ll(!τωv Η 23 έαιπόν :\1 27 τι] ... διδασκαλία ΗΔ 33 τ1jς] τοί; Η 



l\lnttlι.l6,5(-12) Tom. XII, 5. 6 ίί 

σ. Είτα σιιιιψίζωι• καί γυμι•ιίη·ροι• <ιιιQιστίις (τοίς :τεριεί.κομ!:ι·οι; 
διa υjν ό,ιιωνυμίω• ί.ίρτου καl ζvμης) ότι μt} :τερί αίσΟητοίi έλεγεν αύτοίς 
άατου, άϊ.ϊ.ά περl τijς lι• τfj διδασκιιλίg. ζύμης, Ε<ιιφέρει τό πώς ού ι•οείτε, 
ότι ού ;ιερί άρτου είποι• ύμίι•; ;ιροσέχετε δέ ά;ιό τijς ζύμης 

5 τίϋι• Φα(!ισυ.ίωι• κιιl Σιιδδουκιιίωι•. καίτοι l"]δέ γυιtl'ώσαι•τος αύτοϊ> 
ηjν έρμηνείιιι· άϊ.ϊ.' έτι έ;ιιμ{ι•οι•τος τιί τρο:τολογίq., συι•?jκαι• οί μα{)ητα.ί 
ότι ό ϊ.όγος τι'[Ί σωτijρι ή ν I :τερl διδασκαλίας, τρο;ιικώς ζvμης είρημέι•ης, iil Η 
ήι• Εδίδασκοι• Φαρισαίοι καi Σαδδουκαίοι. όσοι• μέν οvι• έχομεν σύν ήμίι• 
τόν Ίησοϋι• :τοιοϋντα ηjν ιrάσκΟ'ι•σω• lπαγγεϊ.ίαι• · >Jίδού Εγώ με{}' ύμι7Jι· 

10 είμι :τάσιις τά; 1jμέρας iως τιjς συι•τελείας τοϋ αίώνος<<, ov δυι•άμεΙJα >>ι•ιι
στεύειι•« ούδέ ά.:τορείι• τροιrιjς, ιuς διά τιjι• ά:τορίωι αύηjς ζψείν κι'lι• :ταρά 
Φαρισαίι•Η' καί Σαδδουκαίωι• τijς ά.;ιηγορευμέι•ης ζύμης λιιμβάι•ειι• 
καί ΕσΟίειι•. γέι•οιτο δ' ilι• :τοτε καιρός, συι•όντος αύτοϋ, τοϋ ήμiiς άτρο

φείι•, ώς ΕΙ' τοίς ιί.ι•ωτiQω ϊ.έϊ.εκται έι• τι~ >>1jδη ιjμέρας τρεί; :ταραμένουσί 
' ' " ι ι '11' " - β- ' β 1 ι 15 μοι και ουκ εχουσι τι φαγωσιι•ιι. α,,,,α και· τουτο συμ !J, μη ου,.ομει•ος 

ι}μiiς >Jνήστεις a;ιοϊ.ύσαι, μt}:τοτε iκλυι?ιiJμειι ΕΙ' τιϊ όδιpιι, εύχαριστεί l:τi 
τοίς :τυ.ρά τοίς μαΟητυ.ίς άρτοις καί ;ιοιεί ιίμϊι· :tΕQισσείiσαι ά:τ.ό τών έ;ιτά 
(ώς a:τοδεδώκαμει•) άρτωι• τaς έ:ττά σ:τυρίδας. έτι δέ καi τούτο τηρη
τέοι• (διά τοvς οίομέι•ους μι} ;ιάι•υ τι τι}ι• {}εότητα :ταρίστασDαι τού σωτij-

2u ρος ΕΚ τοϋ κατά ΜατΟαίοι• εύαγγεϊ.ίου}, ότι [τό] διαλογιζομέι•ων Εν έαυτοίς 
τιίιν μα{)ητών καί λεγόι•τωι• άρτοt•ς μι} lχειι• (τό) γι•ιίιναι τοvς διαλογισμοvς 
τόν Ίησοϋι• καί εlπείι•· τί διαλογίζεσfJε iι• έαυτοίς, ιΗιγόπιστοι. 
η " ~ '1 'β • • {) ' τ ι ' ' οτι αρτους ουκ ε,.α ετε, ουκ αι• ρωπιι•οι• ηι•· >>μοι·ωτατος<< γα(! γινω-

σκει τaς καρδίας τδ)ιι aι··Οριf.Jπωι• (ι&ς ό Σοϊ.ομώι• lι• τfi τρίτrι τιiJι• Βασι-
25 λειών φησιι•) ό κύριος. Επεi δέ τοϋ Ίησοϋ είπόι•τος· ;ιροσέχετε a;ιό τιjς 

ζύμης, συι•1jκαι• οί μαΟηταί ότι ούκ είπε ;ιροσέχειι· άπό τώι• 
άρτων, άλλ' άπό τijς διδαχιjς τιiJι• Φαρισαίωι• καi Συ. δ
δουκαίωι•, Επιση}σεις εl, όπου ποτ' άι• ζύμη όι•ομασfJfj, εlς διδαχrJΙ' τρο
:τοi.ογείται, είτε έι· ι•όμφ είτε κιιi έι• ταίς μετά τόν J•όμοι• γριιφαίς. οϋτω 

30 δέ μήποτε ζύμη ού προσφέρεται l:τl τό {)·υσιαστήριοι• · ού γaρ δεί τάς 
εύχάς τρόποι• έχειι• διδασκαλίας, άλλ' είι·αι αύτό μόι•οι• αίτι}σεις άγαΟώι• 
άπό τού Dεοϋ. ζηη}σαι δ' άι• τις διά τά a;ιοδεδομέι•α :τερ/ τώι• μαΟητιiJι· 

ό Ygl. Clιr:}·so;;tomns: κα{τοι αι1τοϋ τούτο μι) έαμηνεύσaι•τος - 9 :\Iat.th. 
28, 20- 10 Ygl. :\Iarc. 2, 19 Parr. - l·Hf :\lattl1. 15, 32ff - 18ff YgJ. 
Hnrnack TU. 42, 4, 22: , Υ cι·ehrer (]es J ol1aιmeseYangcliums" - 23 ΠΙ. Rι'gn. 
s, 39 - :Jo \·gι L<>Y. 2, 11 - 3:?-ί8, ιι \'gJ. π 182, ιιΗf An. 

ι ~αeελκομέι·υις :\1 2 όμσι•ι•μίαν Ha I ii.εγσι• Η 3 τtϊ < l\I 1:? σαδου-
καίων Η 20f [τό] ... · :τό) Koe 2~ ιJι•ομασθ!ί ΚΙ ιhι•ομύ.σθη :\Ι Η 
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έλ-θόι•των εί; τό πέρω•, εί δύι•αταί τις έλ-θώι• είς τό πέραν όι•ειδί
ζεσ-θαι ώς όλιγ&πιστος καί ώς ούδέπω ''οώι• ούδi μι•ημοι•εύωι• τών ύπό 
του Ίησοϋ γεγενημέ,·ωι•. ού χαλεπόι• δ' (ο~ιιαι) πρός τοϋτο εl.ι-τείν ότι, 
ώς πρός »τό τέλειοι•ι<, όπερ >>οτω• ΕλΟn, τό έκ μέρους καταργηΟι]σεταιιι, 

5 πiiσα ?j ε,·ταjj{}α πίστις ιίμώι· όί.ιγοπιστία έστί, καί ώς :τρός έκείι•ο οδδέπω 
J•οοϋμε'' οί »έκ μέρουςιι γιι•ώσκοιοτες ούδf μνημο,•εύομε'' · ού γaρ διαρκij 
καί σvμπαρεκτειι·ομέι•φι μι•ιίμψ dι•αλαβείJ• δvι•άμεΟα τιp :τλήΟει τijς 
φύσεως τών Οεωρημάτω''· 

7. 'Έτι δέ fστι καί έt·τεϋiJεν ιια{)εϊJ• ότι καί έ:τί μόJ•οις διαλογισμοiς 
10 oiJς έι• lαvτοίς διαλογιζόμεΟα, έσΟ' δτε έγκαί.ούμεΟα καί ώς όλιγό-

' δ ζ ι .Q \ • ' δ' ~ δ " ι • -πιστοι ο''ει ι ομε·υα. εγω οιμαι τι. ωσπερ μοιχευει τις »εν τrι καρ-

δίcμ< μόι·rι ού πάι·τως ιrDάι•ωt• καί έ:τί τψ· :rρiiξ"'• οvτω καί τa ί.οι:ι;a τώ~· 
ά..-τηγορεvμέ,·ωι• έι• μόηι τfj καρδίQ. τις πράττει. ώς oiJ,. ό μοιχεύσας >>έν 
τfi καρδίcμι dι·άλογο'' ηj τοιαύτrι μοιχείQ. κοi.ασΟ1}σεται, ούτως κal ό τών 

15 dπηγορευμέ,·ωι• τι :rοιι}σας ε,. τfj καρδίg., ιrέρ' εί:ι;εί'' κ).έψας ε,. μό'Ι-71 καρ-
δ ' i'1 δ ι > ι δ' > r r ' ~ .l ~ι 
ιg. ι1 ψευ ομαρτt•ρησας ε'' μοι·rι καρ ιq., ουχ ως ο και εργφ μι::'' κ,.εψας 

ij καl η)'' :rρiiξι'' τιjς ψευδομαρτυρίας έ:τιτεί.έσας, ώς δi μόι•οι• έν τfi καρδίf!. 
, _ ι Λ {) ι , - , , r , , .J:~-O 

τα τοιαυτα :ι;οιησα; κοι.ασ ησεται, και τοvτο, ει :ταρ αυτον μη ψ.-υε 

καl έ:ι;ί τι)ι• ,ιιοχ-θηρaι· :ι;ρaξιι· · εί γάρ :τρός τip βεβουλι"jσΟαι έ'·εχείρησε μiν 
20 ov τέτευχε δέ, κολασΟιίσεται ούχ ώς τ!ί καQδίq. μόη;, w.i.ά καί τfj :ι;ράξει 

ήμαρτηκώς. ζηη}σαι δ' aι• τι; :τρό; τά τοιαυτα, εί μοιχεύει μέν τις »έν 
τfi καρδίψι μόvrι κίlv μι) το lργον τijς μοιχείας :ι;οιι}σn, ού σωφροι•εί δi έι• 
μόηι τ!ί καρδίg. · τό παραπί.ι}σιοι• δέ καl :ι;ερί τών λοιπών ποιι}σεις έ:ται
~·ετώι•. lχει δέ τι :τιΟaι•ώ; 1ίμa; :ι;αραί.ογίσασΟαι δvι·άμε,•οι• ό τόπος, 

25 δπερ τοϋτοι• (ο~uαι) καfJαρτέον τόv τρό:τοι• · μοιχεία μέv γε,·ομέιοη >>έν 
τfi καρδίψι υ.αττόν έστιν άμάρτημα 1] εl :ι;ροσΟείη τις καί η)ι• πρiiξιν · 
ά.μήχαι•ον δe σωq:ροσύ'"Ι7ν εlJ•αι Ε'' καρδίg. έμ:ι;οδίζουσαv τ!ί σω(/'ΙJΟΙ'ιΚfj 

't: :t \ , \ , \ I \ , , I β σΟ - Λ 'β 
πρα~ει, ει μη αρα τι; και ε:ι;ι τουτου τ17ν ει• ερημιg. ια εισaι• :ι;αραι.α οι 

(κατά τόι• ι•όμοι•) εlς παράδειγμα :ι;αρΟέι·οι•. lστω γuρ τιjν καρδίω• τινός 
"' _Q ι ' δ' β' ι ( ' ) ' - ' Λ ι ' 3U ειι•αι κα·υαρωτατφ•, την ε ιαι• :τε:τοιηκει·αι, την ε'' τιp ακοι.αστφ, την 

φfJοράι• του σώματος ηjς σώιrροι·ος -αύτη διj δοκεί μοι σώιrρωι• μέι• :ι;άντως 
"' ' - - -δ' ι ' ι "11' _Q \ ~ ι ' - β' ειι·αι εν τφ κρυ:ττφ, τφ ε σωματι ουκετι ειι·αι κα·υαf!α ο:τοια :ι;ρο της ιας 

~ , ,. ·~ ., ' ~ ' ' AQ ι "δ ' ' ι• 
φ• · αι.ι. ουχι, ε:ι;ει ου κα·υαρα, η η και ακοι.αστος. 

Ταϋτα καί διά τό έί.ογίζο1•το έι• έαυτοί; λέγοι•τες ότι άρτους 
, · '· 'β ,.. , ' ' ' δ • • ·ι - "' ' .. 35 ουκ ει.α ο μεν φ ε:τιφερεται. το γ1'ους ε ο -η σους ει:ι;ει·· οι. ι-

411 Ι. Kor. 13, 9f- 11. 13 Ygl. l\Iatt1ι. 5, 28 - 21. 2δ Yg1. l\latth. 
5, 28- 2~f Yg1. Deut. 22, 25ff 

γ ε 

3 γενημέι•ων Η 

-ά:rηγορεvμένων < Η 
4 καταeγεί π 11 οτι < Η 
18 αύτόι• v αύτόν :\1 Η 19 τιp] τό l\1 

13-15 iν μόνn 

SO (ηίν) Κ1 

520 
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γό:r: ι στο ι. τ ί δι uί.ο γ ί: ε σ Ο ε i ι· iιι.ι•το ίς κui ηί έξιj; · i:'r)Fι γag τύι• 
:r:ερι τών έι• τφ κρι>:r:τiy η•όγοι• έξετασ0ιjι•ω και :r;ιιψLΙ'ΙLΚεψέι·ως αύτι'fΊ 

τον ΕΙ' n'[J κρι·:r:τφ f:f:IL/1'01'. 8. Οαιψά:;ω δέ εί ο ί μ αΟη τα ι ι))ω·το. :r:ρiι• σαφι
''ισΟιjι•αι αύτοί.:: ύ:r:ι) τοϋ • !ησοϋ τοι• ί.rJγοι•, ίJτι ά:r:αγοψύει αύτηί; ό διδά-

rι σκuί.ο; κιιi ύ κύριος αiσΟητι)ιι *** ~vμψ ΦαΙJισαίωι• i} Σιιδδουκα.ίωι· 
q:ι•ϊ.άξιισΟαι ώς ού καΟαρaι• καi διa τοi'το ι'ι:r:α.γοψυομένψ, ίι·α μηδ' δη 

άρτου; ούκ είί.ψμισω•, ηί έκείιΨJΙ' ζί-,ιιn χριίσωι•τιιι. τr) δ' όμοιον καi 
l:r:' I aί.ί.ωι• μέιι ζητιίσιιιμει•, άρκεί δέ :r:αψJ.δείγμιιτο; χάρΙΙ' το :r:ερι τη; .j21 

Σαμαρείτιδο; έι• τιp >ι:r;iiς ό :r:ίι·ωι· έκ τοϋ i1δατο; τούτου διvηίσει :r:άί.ι1• · 
10 δς δ' άι• :r:ίn έκ τοϋ ilδuτo; ov έγw δι!Jσω αύτιp, ού μι} διιριίσει εί; τοι• αίοjι•α . 

και γάρ έκεί (δσον έ:r:i τtϊ ί.έξει) 1j Σιιμιιψίτις δόξει οίεσι?α.ι :r:ερi ϋδο.το; 

αίσDητοϋ έ:r:αγγέί.ί.εσΟαι τοι• σωηjρu ί.έγοιοτα- >·ο; δ' άι· :r:ίn έκ τοϋ Πδα
τος ού έγw δώσω αύτιp, ού μι] διv•ιίσει εί; τον αίώι•α•r. κάκείι•α οδιι τρο:r:ο
ί.ογητέοι• καi συνεξεταστέοιι vδωρ :r:ηγιj; >•τοϋ Ίuκώβ··' άrr' Ιί; 1fντί.ει ιί 

15 Σαμαρείτις, ϋδατι τοϋ Ίησοϋ, καi έι•ταΝJα το όμοιοι· :r:οιητέοι• • τάχα γaΙJ 
οvδέ ι'i.ρτοι ήσω· :r:εrDέι•τες, άί.ί.ά τι; :·vμη αύτο μόι•οι• ώμι] ιj διδαχι) τοjι• 
Φαρισuίων καi Σαδδοvκαίωι·. 

9. 12 Jol1. 4, 13f- 14 Ygl. .Jolι. 4, 5. ί - 1;) \·gι Jolι. 4, 14 

iJ *** ΚΙ nach Dielιl, Ι. etwa (ζύμη~·. εi:τών) 6 οτε ΚΙ οτι :\Ι Η 

S ζητήσαιμεν (at•) Koe 9 :τείνω~· :\Ι 12 έ:ταγγέί.εσθαι :\Ι 
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5 

10 

9. Έί.Οwι· δi ό Ίησοϋ; εί; 
τa μέρη Καισαρείας ηjς Φι
λί~~οv ~ρ~τα το~ς μαDητd; 
rιύτοϋ (16, 13 [-19]). 

Πυι•fJάι•εται τώι• μu.Οητιϋι• ο 

'Ιησούς, τίι•α ί.έγοvσιι• αύτόv 
15 οί ilι•Dρω:rοι εlι•αι, ϊι•' ήμείς 

,ιιάΟωμει· aπό τής aποκρίσcω; τών 
a:rοστόί.ωι• τaς διαq:όρους :rερi τοϋ 
σωηjρος 1],ιιιϋι· έι· Ίοι,δαίοι; γεJ•ο

μέι•ας vποί.1}ψεις τότε. τάχα δi καi 
2() ίι•α οί μιμψαί τοϋ 'Ιησοϋ διδά

σκωι•ται άct :rεριεργάζεσΟαι περί 
τώι· ί.εγομέι·ωι• vπό τώι· aJ•OρdJ
:rωι· :rcρί αύτιϋν· ό:τερ :rράττοvσι(ν 
1}μίι•) σvμβαί.είται πρός τό, εί τι 

25 μέι• rαϋί.οι• λέγεται, τούτου τάς 

9. Γ eπietι.s ιωte1n Ι e8tιs irι 

parte8 Cae8αreae PMlip1Ji itιterro
gaυit di8ciptιlos 8ιιοs dicen.s: 

qtιenι dι'cutιf h.ωιιi1ιe8 e88e filiunι 
lιoιn·i1ιi8 ~ illi autem dixerurιt: qui
ιlanι quidetιι Ιοlιωιtιem baptista.-nι, 
alίi ιωfeιn Elianι, alii t:ero Hiere-
1tιiaιn ι:el utιunι ex proplιeti8. dicit 
ei8: t'08 aute1ιι qtιetιι tne diciti8 es8e 1 
t'e8JJOnden.s autetn. Sitnon Petru8 
ιlixit: itt e8 C/ι.ri8ttιs filiu8 dei vivi. 

Interι·ogat Cl11·istus cliscipιι

los suos, qtιe1n eunι dicunt lιomines 
es8e, ut ex apostolorιιm responsio
nibιts nos cliscanιus diversas opi
niones fuisse tι1nc apιιd lιιdaeos 
cle Clιristo. non solιnn auteω, 
secl et.iaιn illιιd, ut nos qιιi volu
nιιιs esse Clιristi iιuitatores seιn
per scruteιnur qualis O})inio sit 
apιιd lιoιnines de nobis. quod 
ιηultιιιη })roficit nobis, ut si quid 
nιali clicit.ur cle nobis, occasiones 
ωali illiιιs ωnni ιnoclo praecida-

1:J-81, 3Ygl. cιuc Χι·. 22 Οι·. C1 Xr. 199 Or. Dazu noch cmarc ΝΙ·. 8 Or. 
cιuc Xr. 21 An. 

1 'E'i.Oώv] Υοι·Ιιeι· llερi τι};; έv 

ΚαισαQείg έ:rερωτιίσεω;; τοϋ 'Ιησού :rερί 

τοϋ τίι•α αύτόv ί.έ;•οvσιι• οί ίlι•θρω:rοι 

είι•αι Η 3 έρώτα )I 13 έ:rvι•Οάvεται Η 
20 μιμηταί ΚΙ ( + βοvί.όμει•οι είι•αι Koe), 
vgl. lat. μαθηταi )I Η 23 :rράττουσι(ι• 
'lμiv) Klιnit cιuc 1\'r. 22, "·gl. lat. 

ι f "·eιιit. ο • Plιili]ψi ct L 9 Yel] 
aut L 10 essc ιlieiti;; Β 12 vi"·i] 
+ omelia Οι·igeιιί,; ιle eadem lec
tione Ι, 2:J nol>is (agentibus) 
Dielιl 
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άφορμά::: :ι:ωοτl τψί:ι:φ :CΕ'(!ΙαtQείι•. 
Fi τι δέ ιlστΕ'ίοι•. τούτου τι!:: :ι:ρο
φάσης σιΨαύ~Fιι·. 

:ι:i.ψ· όριι διι! τu ι~ιάqοuα fl' '/ου-
ΗΙ δαίοι~ :ι:ερl τni' Ίψτοϋ ΚΙΙ'ι}μιιτα. 

τίι•α τρrί:ιnι• ιί:ιrί τΙJ•ωι• ούχ ύγιιϋι• 

δογμάτων έί.εγόι• τ ο• ε ς μ έ ι• ότι 

'lωάιΨης ή ι• ό βu.:ι:τιση)ς ( όμοίω; 
ΊlΙJώδn τι~ τετράρχη n'fJ εl:ι:ιίι'1'1 

15 τοί; :rι.ιισίJ• u·ύτοV · >1Οt~τ6; έστιι· 
'l , . β ' , ' , ' ωαι'Ι'ης ο α:ι:τιστης · αυτο; ηγερ-
Οη lκ 1'ΕΚΙJώι• καί διu τοvτο αί 
δtΨάμει; lι•εΙJγοϋσtΙ• lι• ιιύτι~ιι), 
ϋ.i.'λοι δέ ότι Ήί.ία; lστlι• ό ι•ϋι• 

20 καi.ούμε1•ος \ Ίησοf;. f]τοι γl1•εσt1' 
ύ:ι:ομείι•α; δευτέ(!αι'. ι] έκτοτΕ' lι• 

σαρκί ζώι• καΙ κατά τόι• :ι:αρόι•τα 
έ:ι:ιφαι·εi; χρrίι•οι•. καΙ οί qάσκω•τε; 
δέ δτι Ίερεμία; είη ό 'Ιησού;. καt 

25 ούχί τύ:ι:ο; τοιϊ Χριστοϋ ό Ίερε

μίας. τάχα lκ τιί)ι• Flρημέι•ωι• έι· 

ταί; άΙJχαί; τοϋ • lερεμίοv :ι:ε(!t 
Χ(!ιστοϋ έκΙΙ'1}0ησαι·. οιj :ι:ί.ηΙJω-

11111~ η ιιοbί~, si φιίιl a ιιtcιιι <licitιiY· 
boni, cius ocι·asione~ aιιφlins aιι
gcaιηιιs. 

SC<I Ct <li:it:Ϊ}ΙΙΙli C}ΙΪι-;cοpοrιιΙΙΙ a}ΙΟ· 
Rtοlοι-ιιιη ίηstηιιιηt.uι· excιnplo, nt 
qιιalescnnιφιc oρinionc:i ιlc cρi

scoι>is RHΪS aιHiieι·ίnt fοrίι;, ι·cfeι·ant 

eis. 
taιnen vi<lc μrομteι· ιlίyersas lιι
()aeοrιιιη opiniones ιle c:lιristo, 
φιa caιιsa qtιiιlωn quidettι cοrι11ιι 
clicebant eιιηι loatnιenι. baptistωιι: 
Yidelicet aest.iιnationeω secιιti 

Heωdis clicentiι; acl ι>ueι·os sιιοs: 
nl1ic est Iohannes baρtista; ί pse 
surrexit a ιnortuis,(et.'>iιleo \'iι·tιι-
tes oρeι·antnr in ίllοιι. aliί rιtιfenι 

Eliωn : Yidelicet aestiιnantes qιιocl 
aut secnndaω natiYitatcιιι sns
cepit Elias. aιιt ex eo teιnpore in 5·)·) 

corpore YiYens in teιnpore apιJa
rιιit illo. qιιί t·ero Hierenιianι }J\1-

t.abant, propteι· illa ι>ιιtabant 

(jnae in princiρio iι>so acl Hiere
nιiaιn <lixera.t cleιιs: >>ι>~ce consti-
tιιi te ]ιoclie sιφer gentes et ι·eges, 
eraclicare et dernoliι·e et perdeι·e 
et. reaeclificaι·e et ciΙ·cιιn1 ρlantareιι, 

0-82, ιs Ygl. C'. Κι·.18 Or.ctuc~Ί·. 21 An. (\Ι-ι8 ,·gl. ιιuclιΠ 183, 18f)
Dff Ygl. Hieι·on. in :\Iat.th. 123 Α: ·ιιιirοr quosιlaιι~ interpretes ca·ιιsas crroruιι~ 
inqιιire1·e siιιytιloruιι~ et disptιtatioιιe?ιt loιιgissi1naιιι te:rere, q·ιια1·ι· d01ιι.iιιωn 

nostrtιιιι Ιesωιι. Glιristtω~ alii lolιraιne1ι~ ptιtaι•eri?ιt, cιlii Ηelίαιιι, alii Ηίereιιιίιιιιι. 
atιt 'U1Ι'Um ex proplιetis - ι:. :\Iatt.h. 14, 2 - 26ff Ygl. Οι·ίg. lιοιη. Ι, 6 in 
J('r, (ΠΙ. 4, 19ff): Ίερηιία; :rοία lfhιη ίξερρίζωσε. :rοίrι; κατiστ']Ε'/'F {Jασιί.είιι;: κτί .. 

16-18 ό {Jαπτιστής-ίι• αύτιί) 

<Η 22 καί <Η 

Origeoes Χ 

7 aιιdierιιnt L 
caιιsa ac ι6 (et> κι 

11 ψιa cle 
ι; illo ~" eo L 

2-1 hieremiam] .L iam ~- :!ϊ ιlemoliri Β 

28 et 1 - circιιnφlantaι·e ~-* Pa><('lι < L 

6 
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{}έντων μέJ• έt• τψ προφήτrι τότε 
άρξαμέt•ων δέ πληροvσΙJαι έν τψ · 
'Ιησού, δν έΙJετο ό ΙJεό; εlς ιιέiJt•η 
καί βασιλείας, έκριζοvν καί κατα-

5 σκάπτειν καί άπολλύειν καl άι•οι
κοδομείν καί καταφvτεύεινιι, προ
φήτην αύτοι• είς έΙJνη γεt•έσΙJαι 
:τοιήσας οίς έκήρvξε τόν λόγον. 
άλλa καί οί λέγοντες ότι εlς τις 

10 ην τών προφητών, τοιαύτα περί 
αύτού ύπελάμβω•ον διά τά .έν τοίς 
:ιροφήταις ώ; προ; αύτοvς μέν 
Q1ιΟέ,·τα ού :τεπληριυμέ1'α δέ έπ' 
αύτοίς. 

15 'Αλλ' οί μέν Ίοvδαίοι, ώς 
ίiξιοι τοv έπl τfj καρδίq. αύτώιι 
καλύμματος, έψεvδοδόξοvι• :ιερί τού 
Ίησού' Πέτρος δέ, ώς ού σαρ
κός καl αlματος μαDηη)ς άλλά καί 

20 χωρl]σας ά:τοκάλvψι1• τοϋ έ1• ού-
ρανοίς πατρός, *** 

25 ώμολόγησεν αύτόν τόν Χeιστό1' 
τvγχάι•ειι•. ήι· μέν ούν καί το ύπό 
τού Πέτρου λεγόμεt•οι• τψ σω
τήρι, το σv cl ό Χριστός, 
μt) γιt·ωσκόμεt•οι• ύπο τών 'Ιου-

30 δαίωι• ότι Χριστός είη, μέγα· μείζον 
δέ ότι ή:τίστατο αύτον ού μόνον 
Χριστόν είι•αι, άλλά καί vίόν τού 
Dεού τού ζώι•το; καΙ διά τώι• 

ιιοn intellegentes, quoniaιn Hiere
ιnias typus fnerat Christi (et 
propterea quae ad eιιnι pronιissa 
sint, in Christo sunt adinpleta ), 
arbitrabantuι· ipsum esse Hiere
miam qnem deus in gentibus con
stituisset prophetanι. qui auteιn 
tιntιm ex prophetis ennι arbitra
bantnr, ι·atione siιnili nιoveban
tur propter illa quae deus quasi 
ad ipsos locntυs est prophetas, 
non taιnen snnt in ipsis inpleta. 

Et Indaei quideιn faciebant 
de Chι·isto aestiιnationes dignas 
velamine quod posituιn erat super 
cor eorιnn. Petrω anteω quasi 
non caι·nis et sangninis discipn
lns, sed qui revelatione dei patris 
erat dignificatns, 
denegavit quidenι aliquid eorωn 
esse IesuJn, qnae arbitrabantιιr 

Iudaei, 
confessιιs est aιιtenι: tu es Olιri
stus, quod nesciebant Iιιdaei. et 
non solunι confessus est: tu es 
Ohristus, sed etianι qιιοd Jnaius 
est: filius dei vivi, qni et per pro
phetas dixerat: »vivo ego, dicit 
dOJninιιsιι. 

3 Jer. 1, 10 - 15-Sδ, 25 Vgl. cιuc Nr. 22 Or. - 161 Vgl. ΙΙ. Kor. 3, 15 

18 ό Πέτρος ciuc Nr. 22 21 *** 
ΚΙ, Ygl. lat. ιιηd Cluc Nr. 22 τούτων 
μέv ούκ εlι•αl τινα λέγει τόv 'Ιησοiiν, 

άί.i.ά 

4 sint] < Β sιιnt L 15 fa-
ciebant y* sciebant L 23 iesι11n 

Β L dnm G Ι arbitrantur G 
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:-ιροrητιίιι• Fiuηκι)τος »ι;ώ έγιόιι, *** 

5 

κuί *** 

10 >>έμέ lγκατέλι:-ιω•, πηγι)ν vδιιτος 
ζώJ•τος«. κιιί ζωή δέ ώς ά:-ιο :-ιηγ1jς 
ζωi}ς τού πατρος ό είπιόν · >>έγιύ 
είμι 1j ζωή«. καί πρόσχες έπψεί.ώς 
εί μή, ώσπερ ov ταvτω• έστι 

15 πηγη ποταμού καί ποταμός, ούτως 
πηγη ζωijς καί ζωι}. 
καl ταύτα δέ προσεfJήκαμεJ' διά 
το προσκείσ{)ιιι τ ψ σ ύ ε ι ό χ ρ ι -
στός ό vίός τού fJεοϋ τό 

20 τού ζώ1'τος· έξαίρετον γάρ τι 

έχριjν παραστijσαι έι• τψ λεγο
μέι•ψ περί τού fJεov καί πατρος 
τώιι όλων, ώς ζώ1'τος παρά τε 
τηιι αύτοζωην καί τa μετέχοντα 

25 αύτijς. έπεί δέ ε'ί.-τομεν μη άπό 
τιι•ων ύγιών δογμάτων είρηκέναι 
τούς άποφψαμέ1•οvς εlι•αι τόιι Ίη
σοvιι Ίωάννην τόν βαπτιση)ν 
i} τιι•α τών έπιφερομέι•ων, κατα-

30 σκεvάσωμεν καί τούτο λέγοντες δτι, 
' , ' ' ' β, ει παρατετεvχεισωι επι το απτισμα 

άπεληλvfJότι τψ 'Ιησού πρός τόν 

ct forι,;itan iclco ι1icebatιιι· YΪYus, 

sccuιιcluιn eιnincntiaω qua su
pcreιninct oιnnibιιs hal>cntibus in 
se Yitaιn, qιιoniaιn et »solus lιabet 
innlOι·talitat.cnH< et est fons vitae. 
et fοιιs qιιiιlcιn vitae ρι·οι>rie dici
tnr cleιιs patcr, <JUΪ dicit per Hiere
ωiaιn: 

»ιne cleι·eliqιιcrιιnt fonteιη aquae 
Yivae«. vita auteιn est qιιasi de 
fonte vitae patι·is procedens, qui 
clixit: >>ego sιιιη vita«. et vide 
qιιοηiaιη sicιιt non est ic1ipsuιn 

fons (flιιvii) et flιιviιιs, sic non est 
idiι>sιιnι fons Yitae et vita. 

1 Jer. 22, 24 - l) Ι. Tim. 6, 16 - 10 Jer. 2, 13 - 12 Jolι. 14, 6 -
2σr s. s1, 11 

1 ***ΚΙ, Ygl.lat. und cΙuc Nr. 22 
καl κατ' έξοχήιι :ι:άιιτωιι τώιι ζώντωι•, έ:ι:εl 

καl μόνος έχει dθαι•ασίαιι καl lστι πηγή 

ζωής 7 *** Kl,vgl.Iat.undCiucNr.22 
λέγει κύeιος 1δ οiίτω 1\1 16 (οtίδέ) 
πηγή Koe, vgl. lat. 19 τό <Η 

8 qui Kl quae χ 
Diehl 

15 (fluvii) 

6* 
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'/ωάι•ι•ψ κιιl \ βαπτίζοντι τι'[J '/ωάι•-
1''!1 τοι• 'Ιησοvι•, ή άκηκόΕισαι• :ταρά 
τΗ'Ος. ουκ Ul' έί.ηοι• 'Ιησοϋι• Εlι•αι 

τοι• '/ωάι•ι•Ιιι•. άί.ί.ά καl εί ι•ει•οιί-
5 κεισω· το δι)γμα άιr' οδ εl:τει• ό 
Ίησοvς · ••εί fJέi.nε δfξασΟαι, αvτό; 
lστιν 'Ηi.ία; ό ,ιιέi.ί.ωι• lρχεσΟαιιι, 

' ~ , τ , ' -
και ω; εχοι•τε; ••ωτιιιι ακηκοεισω• του 

ί.εί.εγμέι•ου. ούκ ιϊν ει:τοι• τιι•ες 

10 αύτοι• εlι•αι Ίi i. ία ι•. καl οί εί:τόντες 
αvτοι• είι•αι Ί ε fJ ε μ ί αι·, εί έώρωι· 
ότι οί :r;ί.είστοι τιuι• :ιροrητώι• 

β .. , ~ - ., }. ' 
συμ οι.ικα ΤΙΙ'α αvτου aι•ει .ηqασιι•, 

ούκ ιϊι• έί.εγοι• αvτόι• είι·αι Ί ε ρ ε -
15 μίαι•· όμοίω; δi oVδi iii.i.oι έι•α 

ΤΙΙ'a τώι• :r;ροφιμώι•. 

10. 

20 

Τάχιι δέ δ:τt'f! a:τοκρ ι fJ ε ί; 
25 :Σίμωι• Πέτρος t·l:τει• lι• τcp 

σv εί ό Χριστός ό vίός τοϋ 
fJεov τοί' ;ιuι·το;, lάι• ι&; 

ό ΠέτΙJο; i.έγωμει·, ov σαρκός 
καl αϊμuτο;; 1)μίι• ά:r;οκιιί:ύψaι•το; 

30 ιV.ί.ά ψοτό; ιίμιuι• τ?ϊ Καf}δίq. έί.ί.άμ -
ψωοτο; ά.'ϊό τοϋ έι• οι~ΙJανυί; 
:r;ατρό;. καl ιιvτοί γιι·ό,ιιεfJα οπερ 

καl ό ΠέτΙJος, όμοίω; ω~τιp μιικαρι
ζόμΕΙ"οι διά τι:ί τά αίτια τοϋ μακα-

lU. Beatus es Siιnot~ Bariona, 
quia caro el sa1~g11is non ret·elavit 
tibi, seιl paler ιιιe1ιs q1ιi est i1ι caelis. 
et ego ιlico tibi: f?ι es Petrus, et 
s1φer ha1ιc ]Jelηιιιι aedificabo ec
clesiωrι 1neωn. et ]JOrtae irιferoru?tt 
?!01t praenιlebu.ιιt ei. 
Foι·Ritan si et nos (lixerinnιs qnod 
dixil Petι··us: t1ι es Christus Jilius 
ιlei ι·i1:i, non carne nobis et san
gnine reYelante, se(l patι·e qni est 
i1ι caelis ιnenteιn nostraιn inlumi
nant.e, (et ipsi) Pet.rιιs erin1ιιs, et 
ean(leJll bea tit.ndineιn conseque
ιnnr qna1n ille. })I'opter confessio
nenι nostraιn siιnileιn confessioni 
illin:,;. 

6 )fatth. 11, 14 - 8 :\Iattlι. 11, 15- ::ιοr ,~gl. Π 185, ίf 

2 1j t• i. ιη. εi :\1 Η ιϊ εί (! 4 ι•ει•οιί
κεισαv Koe, Ygl. Ζ. 8 J•η•ο1ίκασι )[Η 

6 ις] χ; :\1 t:ι 1. σvμβοi.ικώ;? ΚΙ 

32 γεJ•όμεlJα l\I 

:?1 ]ιac pctra aa :?6 carne χ* 
Pasc\1 ίη carne ρ 29 (et ipsi) 
Die]ι] I eι·imus pctrus L 

523 



:\Iαtth. Iu, 13 (- l!Ι) ΊΌιιι. Xll, !J. IO 85 

(!tσμοϋ έκείι·φ κιιί lrι' ιjμί'i; έrι Οιι • 
κiJ•αι, τίp σάρκα κιιί ιιlμιι μ ιj 
ύ.:rοκFκιιί.υιμ~J•ιιι ιjμίι• :πρί τοίi τόι• 
Ίησοfι• f1ι•αι .\"ριστι}ι· ι•ίόι· το ϋ 

5 {)ε ο ίi το ι' ζ ώ ι• το;. ιίί.ί.ά τι} ι• έ1• 

ο ύ!] U1' ο ί; :rιιτέ'!ιι ιί;τ' ιιύτιίJν τιί)ι• 
ούραι·ιίJι•. ίι·ιι >•lι· οι~f!Ιl.Ι'οί;ιι ;τοί.ι • 
τευσώμεΟιι. ύ.:rοκιιί.vψιιι·τα ιjμίι• ά:rο • 
κάί.t•ψιι• άι·άγοι•σιιι• Fi.; τοι\; ιιύριι-

10 I'OV; τοvς :'lF(!ttιl(!0/0/"τtι; f/f\1' :lUI' 

»κάληιιμαιι ά:rό τψ: Καf!δία;. άι·αί.ιι

βόιοτιις δi τό :rι·Fvμu τιj:; »σοq-ίαςιι 

τού Οεοϋ κιιί τij:; J,ά:rοκαί.-ύψεω;". 

];i 

25 ι:ί δi q-ήσαπε; καί ιjμεί; ι;J; ύ 

Πέτρος· σύ ι:ί ό Χριστό; ό 
υίό:; τοϋ Οεοι' τoii .,.ι•JJ'το; 
(ούχ ώς σαρκό; καί αίματα; ι/μίι· 
ά:rοκαί.vψάι·τωι·, άi.ί.ά q ωτό; ψιώJ• 

30 ηj καρδίq. έί.i.άμν•αι•το; ά:τό τοϋ έι• 
ούραι·οί; :rατρό;), γιι·ιίμεΟα Πέ
τρο;. καί ιίμίι· i.ίι• ί.έγοιτο ά:rό τοϋ 
< Οεοv) ί.rίγοιι τό σ ι\ ι: ί Π έ τ fJ ο; καί 

tιιnc ηιιteιη ιιοιι caro ι·t srιtι

y·uis re?:elrιι·ίt ιιοlιi:-> Ie:o;uιn e:-;sc 
('Jn·istιιιn filίιιιη r/Pi ι·ίι·i. seιlτJuttr 
φιί e.st ·ί11 ('((e{is, qιιιιιΗlο conYer
ι;;ιιtio ηο~tιη J·in caclisιι c:-;t et ιligna 
e~t ι·c,·clιιtione JΙHtι·is <:aelcstis; 
tuιιc γeι·e ι·c,·elatio ιlei abstιιlit 
φιiιleιη a ηο!)ίι;; oιnne J)\"claιηeη

tιιιιιιι ι:onlis, ιleιlit ιιηteιη nubis 
JJS})Ϊritιιnι sa}Jientiae et. reνela

tioniι;;rr, 

:-;i ηιιtcιη secιιηιlιιιη canιeιn et 
saιιgnincιn con\'eι·senιιιr. alias au
teιn confiteanHH' Ιesιιιη ('lιristιιιn 
esse filiιιιn ιlei ι·iι·i. ιιtpιιta ιlogιna 
Ιιηiιιsιηοιlί sιιsci})ientes a parenti
bns trιιc1itnnι nobis. tnnc non 
}Jater re1·elω·it nobis. seιl caro 
et 8αnrμιί.ς, pi'Opterea nec stabiles 
sηιιωs in ficle Ϊ}J!'Iins sicnt Petnιs, 
nec sinιileιιι ι'Ϊ 1JeatitΙΙclineιιι cοη

seφιeιηιιι·. 

si eι·go et nos. })atι·e nobis (sicιιt 

clixinnιs) ι·eye}ante cunfitentes Ιe
sιιιιι esse CΊ)ristιιnι filiιιιn ιlei z··iι·i, 

fιιcti fιιeι·iιηιιs Petnιs, ιιtiqne et 
no}Jis ιΗι·etιιι· a (leo Yeι·bo: t·ιι es 
Pelrtιs. el stψe1· lιωιc ])efranι aeιli
ficaύo ecclesίa ιιι 1ιιerωι et ceteι·a; 
}Jetι·ιι est eηίιιι oιnnis ψιi iιnitator 
e:->t CΊH·isti. ex φιο bibel)ant, φιi 

ί Ygl. Pl1il. 3, 20 - 11 Ygl. Η. Kor. 3. 15f - l:H Ygl. Ερlι. Ι, li -
:!:»-86, 2 Ygl. ('luc Xr. 22 Or. - 28ff Ygl. S. 84, 28ff 

~ ιί:το-

καί.ύψω•τα ΚΙ ά:τοκαί.ύψω·το; )I Η 
29 ήμ6w t•, \·gl. S. 84, 3() ήμίι• )I Η 
33 ({}ιοϋ) Di•·IJI Koe 

:! rC'YelaYit κι rt'\·elabit αc Β L 
re\·e\Ht (;a }IJ sapίentiae (ιieί~ 

Diehl 



86 Origenes, l\latthauserkliίrung l\Iatth. 16, 13 ( -19) 

τa έξ?jς. :ι:έτρα γάρ :ι:ίiς ό I Χριστοϋ 
μιμητής, άφ' ού έ:ι:ιι·ον οϊ »(έπιι•οιι) 
lκ πι•εvματικιjς άκολοvΟούσης πέ
τραςιι. καί l:ι:ί πiiσαν τήιι τοιαvτην 

5 :ι:έτρω• οίκοδομείται ό lκκί.ησιαστι

κός πiiς i.όγος κr.ιl 1j κατ' αύτόν 
πο).ιτε{α. lv έκάστφ γάρ τών τε
λείων, lχόιιτωι• το iί:Οροισμα τώι• 
σvμπληροvι•τωιι τιjι• μακαριότητα 

10 λόγων καί lργωιι καί νοημάτωι• 
(πάιιτωι•), έστίιι 1J ύπο του {)εοϋ 

οlκοδομου,ιιέι•η lκκί.ησ{α. 

l•i 11. Εί δέ lπί τοι• έιια έκείιιοι• 

Πέτρο1' 1'ΟJιlζεις ύ:ι:ό τοϋ θεού 
οίκοδομείσfJαι τf]ι• πiiσαι• lκκί.η
σίαι• μόι·οι•, τί άι• q;ι]σαι; :εερί 
• Ιωάι'Ι'ου τοv »τιjς βροιιτιjςιι t•ίοϋ i} 

20 iκάστοv τώι· ά:τοστόί.(ι))•; ιli.ηfJώ; 

γε aρα τοί.,ιη}σωμει· ί.Ιγειι· δτι 
Πέτρου μiιι lδίως :ι:vί.αι {j.δου 
ού κατισχύσοvσι, τώιι δέ ί.οι
:τιίjι• ά.ι-ιοστόί.ωι' καί τών τεί.ε{ων 

2.3 *** κατισχύσοvσιι·; ούχί δέ καί 
έπί :ι:άι•τωι• καί έψ' έκάστου αύτιίjιι το 
:εροειρημέι•οι• τό :τvί.αι f!.δot• ού 
κατισχvσουσιιι αύηjς γ{ι•εται 

καί τό ε:ιι ταύτn τ1] ι:ιέΤflQ. 
30 οlκοδοιοίσω μοv njι• lκκ).η-, 

σ ι πι•; 

»bibcbant (le spiritaJi consequenti 524 
petraιι. et snpeι· ωηni hniusωodi 
petra ae(lificatur ecclesia dei. in 
singnlis eniιn quibnsque perfectis, 
qui lιabent in se congregationem 
verborιιnι et opcrιnn et sensuιnn 
οιηηiηηι qui l1uinsn1odi beatitu
(linenι OI)erant.nr, consistit eccle-
sia dei, 

cni portae non praevalent in:fero
rιιm. 

11. Si auteιn super unuιn 
illιnn Petrnιn arbitraris univer
sam ecclesiaιn aedificari a deo, 
quid (lices de Iacobo et Iohanne 
filiis »tonitrui« vel de singulis apo
stolis 1 vere ergo a(l Petruιn qui
(lenι dictuιn est: t·ιι es Petrus, et 
su per lιanc ]Jefra?ιι aedificabo ec
clesiaιn meaιn, et portae injeroru1n 
1ιοn praeι:alebunt ei; ta111en οιηηi
l>ιιs apostolis et oιηnibns quibns
qne perfect.is fidelibus (lictum vi
detur, qnonianι oιnnes sunt Pe
trns et petrae, et in oιnnibιιs aedi
ficata est ecclesia Christi, et adver
sιιs nnllιnn eorιnn qni tales snnt 
]JOrtae praevalent injeroru1n. tamen 
ex eo quod sequitnr videaιnus. 

1f Ygl. Orig. l1om. ΧΥΙ, 3 ίη Jer. (ΠΙ, 134, 25f): J.έγω ότι :τάντες οί 

Χριστού μιμηταί, ώ; έκl'iνο;; πέτQα iστί, :rέτραι γίJ•οι•ται - 2 Ygl. Ι. Kor. 10, 4 -

1_9 Ygl. :Marc. 3, 1ϊ 

2 μιμητιj; ΚΙ, Ygl. Iat. ctuc Kr. 22 ιs dices ρ dicis χ 22 hac 

μαΟητιίς :\1 Η I oi <l:rΙΙ'OI') ΚΙ Koe, }Jetra ca 
vgl. lat. οί λl Η 11 <πάντων) Dieltl 
20 dί.ηΟώς ΚΙ, Ygl. Iat. ϋ.ί.ί.ω; :\1 Η 
21 γε Koc τε :\Ι Η 2;) *** Dielll, vgl. 
lat. 26 iκάστοt• ΚΙ iκάστω :\1 Η 
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ιΙρα δέ τι~ 1/έτρφ ι μόι·ψ δίδο1•τtιι 
ύπό τοv Χr:μστοϋ αί κί.εϊδες njς 
τώι• ΟV(!ανο)ν βασιί.είας, και 

ούδεις iτερος τιίj1• μακαρίωι• αύτά; 
5 ί.ή·ψεται; εί δέ κοι1•ι)ι• έστι καi Π(!ό; 

έτ{(!ΟVς το δώσω σοι τaς κί.εί

δ ας njς βασιί.είrι; τών ούρα

ι•ιϋ J', πώς ούχι και πάι•τα τά τε 
Π(!Οειρημέι•ιι κai τa έπιιμρόμε1•α 

10 ιύ:: προς 1/έτ(!οι' ί.εί.ημένα ***; 
κrιι γa(! iΞ1•ταvΟα μέι• ώς πρό; 

!Ητρ01• εlρΊjσΟαι δοκεί το δ σ α α I' 

δ1ί σnς ε π ι τ ijς γ ης έστ α ι 
δεδεμένα έν τοίς ΟV(!U1'οίς 

15 και τά έξιjς. 

έν δέ τιp κατa 'fωάΙΨψ δοvς 
πι·εϋμα aγιο1' δ σωη}(! τοίς μα19η
ταίς διa τού έμφvσ1]ματός φησι · 
)>λάβετε :t1•εϋμα aγιον<< και τa 

20 έξijς. 

ποί.ί.οι τοί1ΨJ' Ι'(ήσουσι προς τόι• 

σωηj(!α · σ v ε l δ Χ ρ ιστό ς δ 
25 υ ίό ς τ ο υ {}ε ο ϋ τ ο ϋ ζ ιίj 1'τ ο ς , 

&ί.ί.' ού πάιοτες οί τοϋτο crάσκοι·τες 

έροϋσι1• αύτιp ούδαμώς μέν άπό 
σαρκός καί αίματος άποκαί.vψάι·των 
τούτο μεμα{}ηκότες, αvτοϋ δi του 

30 έν τοίς ούρω•οίς :τατρός άφε

λό1•τος τό έπικείμε1•οι• τfl καρδίq. 

αύτών >>κάί.vμμα«, ί)•α μετa τούτο 
»άνακεκαί.-ι•.ιψέ1•φ :τροσώ:τφ η}ν 
δόξαν τού ;ωcίου κατοπτριζόμε1•οι<< 

pιιtιιs soli l'ctl'O ιlantιn· ιι ( ~hι·isto .i:?!ι 

c[at•es rCfJ1li cαelοηιιιι, ct llCillO 

alins })catoι·unι acciμict. cιιs ? si 
ιιηtωη coιnn1unc cst intcι· ωnncs 
quocl ιlicituι·: ιlιιiJο f ίbί rlα υes 

1'Cf11ti caeloru1ιι, qιιοιηο<lο non uιιι-
ηίa qnae SUl)Cl'ΪHs sHnt relata <ιd 

Pctru111, οιηηίηηΙ Yi<leanttΙΙ' csse 
cωnωιιnia ? 

a1)ud Iolιannenι eniιn clans Sl)iι·i
tunι sanctuιn Iesιιs cliscipιιlis snis 
per insufflationeιn sic dicit: )>ac
ci pite spiι·itωn sanctuιn; si cιιius 
diιniseritis 1)eccata diιnittentur 

ei, si cuius aιιteιn t.enιιeritis tene
bιιntur<<, 

l-2fJ Ygl. cιuc Kr. 22 Or. - 19 Joh. 20,22 - 3lf Ygl. ΙΙ. Kor. 3, 15-

33 ΙΙ. Kor. 3, 18 

1 μώ•οι• :λΙ 8 τε< ~Ι 10 Lίicke 
Κ1 <κοη•ά δοκοϋσιν εΤι•αι) Koe, vgl. lat. xit Β 
23 φήσοvσιv Η 

18 insιτ\)fla t ίοηeω σ di-
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))έι• :tι'εύμu.τι {)coiJH λιιλώσι. J.έ
γοιτες περί αύτοϋ τι:ί »1\.vριος '/η
σοϋς« καt προ; ιιύτοι· το σ ύ ε ί ό 
Χριστος ό t>ίος τού Οεοϋ τοϋ 

5 ζώι·τος. 
1\αi εί τι; λέγει τοϋτο :τρι:ί; 

αl.ιτόι·, ov σαρκός καl α~ιιατο; a:το
καλυψάι•τωι• αl.ιτιp ιίλί.a τοϋ ε,, 
τοίς οvραι·οί; πατρός. τεύξεται 

lO τών εlρη,ιι11·ωι·. ι&;: μει• το γράμμα 
τοϋ εvαγγεί.ίοv λfγει προς έκείι·οι• 
τοι• Πέτροι•, ώ; δε το :τι•εί;μα ιιvτοϋ 

διδάσκει 
προς :τάι•τα τοι· γ<J•όμει·οι•, ό:τuίος ό 

15 Πέτρο; έκείι·ο;. :ταρώι•v,ιιοι γaρ πέ
τρας :τάπες οί μψηταi Χριστού, τιjς 
•>:τι•εvματικιjς iικοl.οv{)ούσης πέτρας« 
τοίς σωζομέι•οι:;, ϊι·α έξ αύηjς πίι·ωσι 
το »Π1'ευ,ιιατικον :τόμαιι, οvτοι δε ΠU(} · 

2u ιύνυμοί είσι τιjς πέτρας, ώς Χρι
στός· ιίλλa καi ))Χριστοί- μέ}.ηιι [ όι•
τες :ταρώι·vμοι lχοη,ιιάτισα1' Χριστοί, 

25 :τέτοας δε Πέτροι. ιl:το δΕ τούτωι• 
' ' λ β' ' αφορμψ α ωι• rιισ/:'1ς 

τοvς δικαίοvς :ταρωι•ύμου; εlι·αι Χ οι
στοϋ τιjς δικαιοσύι•η; καΙ τοvς σο

(ιούς Χριστού η}; σοqία; · καi οiί-
30 τως :τοιιίσει; l:τi τιuι• Ι.οι:τώι• αl.ιτοϋ 

οι•ομάτωι• :ταρώι·υμα l:τi τούς άγίους. 
καΙ. προς :τάι•τα; τοι\; τοιούτους aι• 

ί.έγοιτο ά:τό τοϋ σωτιjρο:; το λέγω·. 

qιιasi oωnib11s talib11s constitιιtis 
qnalis erat et Petrns. oιnnes 
eniιn φιi iωitatores snnt Clιristi, 
siιniliteι· petrae cognonιinantnr 

qιιenιaclιnodnιn Chι·istns, et de 
onιnibus talibns bibnnt >•spirita
leω potιHH<< l10ωines spiritales. 
et qιιeιηadωοdιιιη secnnclιιnιChri- 526 

sti noιnen oωnes qui sιιnt illiιιs, 
christi clicnntιιr ( dicente pl'Oplιet-a: 
>>ιιt salvos faciat clHistos sιιοsιι), 

sic quonianι iustitia dicitιιr Cln·.i
stus, oιnnes iιιst-i iιιstitiae snnt, 
et sapientiae sιιnt secnnduιn qιιοd 
Chι·istns sapientia est. et sic in
venies in olllnibιιs ι·eliqnis noωi
nibns Clιristi, nt recte <licatur ad 
Olllnes : ω es Ρ etr1ι8' et 811 per /ι.α?ιc 

1 f 1. Κω·. 12, 3 - 1ί Ygl. Ι. Κω·. 111, 4 - 2( \'gl. Ι. Κω·. 6, 15 -

~4 Hab. 3, 13 (Yar. lect.) - ~! Ygl. Oι·ig. in Jes. l. Ι. (Αμοl. Paιnphili 

c. Υ= Lοιηιη. 24, 3ίl): ιιb ωιο eιtiιιι Clιτisto ηιιιltί Jί-ιιιιt G'lιΨisti, de φιibtιs 
scτίptιιra dicit: «ιιolitc taιιgcre clιristos /11C08•> etc. Hιnnncl;: τυ. 42, .ι, 136 

22 χριστοί Ι\:1, Ygl. lilt. χριστιαι•οi ~! saiYos faciat] salνes Β 

.:\1 Η 30 l. εύριίσt·ι;? ΚΙ snos] tnos R ~; qιιοηίaιη] + ct Β 
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σύ ι:·ί /fι-!τ(]nς κιιί τιJ iξιjς ι-~tl); 

τοϋ υιί κιιτισχύσυι•σιι• ιιύτιj;. 

τ ίι•ο; δέ ιι ύ τ ιj ς ; uαιι γuρ τ ιjς :τέτ ρ α;. 
t~q·' ?JΙ' Χριστιί; οίκιιι~υμf·ί τ ιj ν t1 κ-

:; κλησίιtl', ι} τι;:: iκκλησίιις (aμιιί

βοί.ος γuρ ιί ιι ράσι; ). 

ιί ώς έ1•ιί; κιιi τοϋ ιιι,τοίi τιjς :rlτuιις 
Ι U καί τιjς lκκλησία::; 

τοϋτο δ' οlμαι ύ.).η{Η; τvγχάι•ηι· · 
" ' - ι .... ~ ~ \' οvτε γαu της :τετριις, Hf 11.; ο • ρι-

στο; οίκοδοια·ί τ ιj 1' f~ κ κ λ η σ ί ιι 1'' 
οϋτε τijς έκκλησίας :τύλαι (/.ι)οv 

15 κατισχύσοvσιι•, ι~ις ούδέ >>ύδος 
δφεως έπί πlταuςι< (κατu το έι• Πuρ
οιμίαις γεγραμμl1•ο1•) εύρεθείη i11•. 
εί δέ τιι•ος πύλιιι (ίδου κατ ισχύ

σοvσιι•, οίiτε πlημι ό τοιούτο; r:ίι• 
20 είη, έφ' ιJι• οίκοδομεί Χριστος τ ι} ι· 

lκκλησία1•, οiiτε ιί 1~πο Χριστυϋ 
οίκοδομοvμl1•η έ:τί τιj1• πlτρω• iκ-

... ι rι ' ι "β ' • κι.ησια · η τε γαρ πετρu α uτυ; εστιι• 
δφει καΙ lσχυροτlρu τώι• άι•τι.παλuι-

25 οvσώι• u·ύηj πvλιιjι• fj.δov, ι&ς διa 

τι)1• ίσχvιι αύτής μι) κuτισχύειι• αύτιjς 
τaς πύλας τοϋ ij.δov. ίj τε έκκλησία, 
ώς Χαιστοϋ οiκοδομι} τοϋ οlκοδομιί
σω•τος έαvτοϋ »τι)1• οίκίαι•<< q·ροι•ί-

3U μως >tέπί τι)1• πlτραν«. άι•ε:τίδεκτό; 
έστι :τιιλώι• fj. δ ο υ, 
κατισχυοvσώι• μiι• παι•τος άι•Οριό:του 

τοϋ έξω τιjς πέη!ας κuί ηjς έκκλη

σίας, οuδέ1• δέ δι'Ι'ι.ι.μ/1'(1)1' :τρdς ιιι'τιίι·· 

ρetrroιι ιιeι/ifί(',(t/ιο crcle.yιΊι ιιι ιιιΝt ιιι, 

f'f μoι·tae i11jeror·ιιnι 1101t zιrιιeι·αle
fι·ιιιιt ei. cιιi ei ~ ιιtηι]}) JΙCtι·ae 

1ιοη μraeι·ιιlebu11f in qιιa Reιlifiι·at 
( ~Ιη·ίι,;tιιs ecclesiιon, aut ei eccle
:-;iιιe 1ιοn μrιιenι/eύunt φιωιι aeιli

fiι·nt s1ΙJιer μetrιιιιι. 11011 expriιηit 
ιnanifeMtl'. 

ta1nen ιηanifestnιn est, quia 11ec 
adνersus }Jetι·aιη illωn sιφer qιιaιη 

aeclifieatιιr ecelesia, nec aclνersιιs 
ecelesiaιn qnae aeclificatιn· sιφer 
}ιηiιιsηιοιli }Jetι·aιn, 1JOrfa.e 1Jraeι·a
lebunt inferor•ιωι: qιιeιηaclιηoclιnn 
nee »νia seηJent.is supeι· }Jett·a.ιn« 
(seeunduΙH qιιocl in Proνeι·})iis 
positnιn est) }Joteιit. inνeniι'i. a<l
νeι·sιιs queιη aιιteιη 1Jortae 1Hae
?'al?ιeri·ιιt i1ιjeror1oιι., ille neqιιe 
νetι·a ιlicenιlιιs est sιφer qιιaηι 

aeclificat Clιristus ecclesia·ιn, neque 
ecclesia qιιae super 1ιetrωιι ae(li
fica tι11· a alll'isto : φιοΕianι siνe 
qιιi }Jetι·a i11aιn bulabilis est seι·

}Jenti, siνe q11i νere ecclesia est, 
fot·t.iot· est }JOI'tis sibi aclvω·santi
bιιs i1ιjeroru.ιιι }Jroptet· (Ίιristuιn 

νiruιn sa}Jienteιn, qιιi aeιlificaνit 
suρer petram ecelesiaιn sιιaω. 

1;) Ρι·ον. 24, .34 - 29f Y~J. :\lattl1. ί, 24 

9 κuί< ::\1 
μεί Η 

211 ,j Χριστό; οίκοδο- ι. ι;; (llaC) ι)etι·n αa ι;; pι·nc-

Ynlι•ιιt ~· 2;) f :<iYe qιιί) ι;ίΥι' (~ SίC'ιιt R 
:!ϊ ,;jyp] :-;ίc Β 
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1 ~. Χοι}σωοτες δe ώ; έκάστη 
τιοι• δ.μαρτιώι•. δι' ιbv έστιν έν {/.δοv 

γε,.•έσfJαι, πύλη έστiι• {j. δ ου, κατα
ί.η-ιρόμεfJα ότι ή έχουσα >>σπίί.οι• ή 

5 ρυτίδα η τι τώ~· τοιούτων<< καi διά 
τήν κακ{αν μ1]δe >>άγία« μηδe >>aμω
μος« τυγχάι•ουσα ψυχι} ο-ίοτε πέτρα 
έστίJ•, έφ' f}v ό Χριστο; οίκοδομεί, 
ούτε έκκλησία ούτε έκκί.ησίας μέρος, 

10 .!1 • ' ' , • v ' ' ,v επι τηιι πετρω• ο Λριστος οικο-
δομεί. έάι• δέ τις I :τρο; ταϋτα δvσω-
πείιι 1}μii; βούί.ηται διά τά :τί.ι)θη 
τώι• :τιστεύειι• 1'ομιζομέι·ωv έκκί.η-- ... , ,_,, 
σιαστικωι', ι.εκτεοιι αυτψ ου μοι•οιι 

15 το >>:roλi.oi κλητοί, όί.{γοι δε έκί.ε
κτοίιι, άυ.α καl το ύ:το τού σωηjρος 

:τρος τοvς :τροσιόι•τας αί'ιτί[J λεί.εγμέ-
1'01' (ώς έι· τι'[J κατa Λουκii.ι• είρηται) 
ούτως έχοι• · >>άγωι•ίζεσΟε εlσελfJείν 

20 διά τιjς στει•ιj; Ούρα;, ότι :τολλοί, 
λέγω ύμίι•, ζητι)σουσιι• εlσεί.Dείν (διά 
τιjς στε1•ής) καi ούκ lσχύσουσι«, καi 
το έι• τip κατά il/ατ1Jαίο1' δέ γεγραμ
μέ1'01' τούτοι• τον τρόπω• ρητέον. 

25 >>ότι στεη) 1} :τύλη καi τεθί.ιμμέJ•η 
1} όδος 1} ά:ιάγοt•σα εi; τήν ζωψ, καi 
όλίγοι εlσlι· οί εύρ{σκοJ•τες αvτι}ν<<. 

12. :Νaηι cιnn sciaιnns qnod 
ιιnnιηqnoclqne peccatnιη per qnod 
descenclitι11' ad inferos, porta sit 
inferortoιι, i11tellegenιns qιιοηiaιη 
ωηnis aniιna qιιae recipit sιιper 
se }Ιε>ccatnιn et propterea non est 
sancta, 11eqne petι·a est snper 
qnaιn aedificat Clιristus eccle
siωn neqne ecclesia est neqne 
ι>aι·s ecclesiae quanι Chι·istus aedi
ficat stιper JJetraιιι. si qιιis autem 527 
COlltl'a(liCeι·e nobis YUlt }>ropter 
ιnnltitndi11enι l10ιninnιn qni cre
clere aest.iιnantnr ecclesiastico
<rnιn), placetnr ι·esponso dicente: 
>>lllltlti YOCati, J>RιtCΪ autenι electiιι, 
iteιn illo qnod (lonιinns adeunti
bns se ι·espondit: >>conten<lite in
tι·aι·e ι>eι· angnstnιn ostinιn, dico 
eniιη Yobis qnonianι ιηulti qιιae
rent inti"Oire et 11011 ι>οteηιηtιι, 
itenι: >>qιιaιη angusta porta et tri
bnlata vi~ι qnae dncit ad vitanι, 
et paιιci snnt qιιi inveniunt eaηιιι. 
consicleι·ans antenι quod dicit: 
>>nιιιlti qιιaeι·ent intι·oiι·e et ηοη 
poterunt<<, intelleges quoniaιn lιoc 

lff Ygl. Hieron. in 1\latth. 124 D: ego ( !) porta& itιferi vitia reor atque 
peceata, t:el certe lιaereticorunt doctrina&, per φια& it~lecti hotιι.ine& ducuntur ad 
tartarutn. - 4f Εpι1. 5, 27 - lllf Ygl. Orig. I1om. ΙΥ, 3 in Jer. (ΠΙ, 26, 
Ι ff): tιiίι• δi δτε ;ιεγόιιαμΕj• :roiJ.oί, έ:ιεί ι:ιύ διΟJ•ατόJ• είJ•αι :ιοί.ί.ούς έκί.εκτούς κτλ., und in 
:;\lattl1. tom. ΧΥΙΙ. 24 - 1;) )latt.Jι. 22, 14 - 19 Lnc. 13, 24 - 2:J 1\Iatth. 7, 14 

2 έστιι•) χ; Η 12 vμό.ς βούί.εται Η 
15 ποί.ύ :\1 2! eιιτέΟJ• (Ygl. Ζ. 14 
ί.εκτέοv )] Ι. ιjψόJ• Koe 2;) ότι] q1ια1ι~ 
Jat. = τί 

4 intellegen1US Κι intelligimus Χ 
6 Se < Q& 12 nobis Υιιιt ~· (vuιt 
nobisR) Yobis Ynιt L H/1)'j eccle-
siastico(nιm) κι 16 autem] Yero L 
18 se L sibi ~· 20/21 quaerent in-
troire Β L qιιaerunt introirc G in
troire qιιaerιιnt R 26 quaerunt G 
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::rροσFχωι• δέ τip >•οτι ::rοι.ι.υι, ι.εγω 
ύμίι•, ζητιίσο·υσο• είσεi.Οείι• καί ούκ 
lσχύσουσι<< σtΨήσεις οτι τούτο έπί 
τοvς αt~χοvJ•τας μέι· f-ίι•ιιι u::rό τιjς 

5 Ικκλησίας, ιlσΟεΝίι; δέ κιιί :ιιιρά. τύι• 
• ' β - " ' .. \ ι.υγω• ιοtΨτrις αι•αq f·ρετυ.ι. οι με1• 

υi';ι• μ ι] ίσχύυι·τες εlσεϊ.Οείι• τιον ζ η
τούι•τωι• εiσελ0f·ίι•, τι'[J :ιύί.rις ιJδοv 
κιιτισχύειν αύτιοι• οvκ ίlι• lσχύοιε1• · 

111 ι~ν δέ :ιύί.αι ιJδοv ού κιιτισχύου
σιν, ούτοι ζητοϊο1•τες είσελ??είν ίσχύ
σοι•σι, »:ιι.ίι•τιιc< ίσχύω•τες »έι• τψ έι•
δυt•αμοϋι•τι« ιιvτοvς »Χf.!ιστr'[J '/η
σοϋιι. 

1.'> καί τούτο δέ χρι} είδέι•αι ότι, ώσπερ 
αί πόλεω1• :ιύλαι όι•όματιι lχοι•σιι• .. , ,_ \ ,, , ~ 

εκαστη οικεια. τοι• αvτω• τρο:ιοι• αι 

τού ίj.δοv :ιύλαι όι·ομασDείει• ι'lν 
κατά τά. είδη τιϋt• άμαρτημι.ίτωι• · ώς 

20 μίαι• μέι· οι•ομάζεσΟαι :ιύλψ fj.δov 

25 

311 

, δ'τ'δ' ·ι ποριιειαι•, ι ης ο εvουσο• οι ::rορ-

νεύοι•τες, έτέραν δέ ίίρι'?]σι1', δι' ής 
άρι•ησίΟεοι εlς ίj.δου καταβαίι•οv

σιι• *** 

ι}δη δέ καΙ. lκαστο; τώι• έτεροδόξωι• 
καί γε111•ησι.ίι•τωι• ψευδώνυμόι• τιι•α 

<le illi~ cst ιlίctιιιη, φιί glω·ίaιιtιιι· 
sc csse ιle ccclcsin, ncgligcntι·ι· 
aιιtcnι et ιιοη sccιιncluιn pι·aι'

ccι)tιιιη ιlοιnίιιί COilYCI'SaΠίUJ'. qtιί 

crgo qnacl'llnt introirc ct non ιιοΗ
sιιηt, i<leo non possunt, cιuia por
tae i1ιjeror1ιnι }JΙ'ae\·alent contra 
ι-οs; acl\·eι·sιιH quos autcιn n01ι 

}H'ae\·alent, sinc ιlubio ι>otcrunt 
inti·oiι·e, φιοηίaηι »oιnnia.« pos
snnt ιιiη ('Jn·isto qιιi« cos >>con
fortatcι, 

et Ιιοc Rι'ire clel)eιnΙΙs, quonian1 
sicnt poι·t.ae singιιlac civitatun1 
noιnina ι)ropria lιabent, sic nna
qnaeqne 110rta iηje1·or~ι1n secnn
clnnι specieιn uninscninsqnc })CC

cati prΟ})l'Ϊιηιι lιabet noιnen; nt
pnta una })Orta dicitnr fornicatio, 5~8 
per qιιaιη oιnnes foι·nicatω·es in
grediιιntιιr in tarta1·a, alteJ'a au
tcnι denegatio ClHist.i, pe1· q11aιn 
clenegatoι·es CΊιristi clescenclιιnt in 
inferos, 
teι·tia cnpiditas }Jecηηiaι·ΙΙιη, pe1· 
qιιaiU cιιpicli pecunianιιn ince
clunt, non cleo, sed ιηaιηιηοηae 
servientcs. 
adlιιιc antenι et ιιηιιsφιίsqιιe lιae
reticoΙ'unι aιιctοrιιηι, φιi ali-

1 Luc. 13, 24 - 12 Ygl. Ι. Tim. 1, 12; Pl1ίl. 4, 13 - 1,'}-93, 16 Ygl. 
cιuc Kr. 22 Or. (Schlul3): :τίοί.αι δέ /fδοι• διάιτοeοι :τορι·εία, aρι•ησι;. ιμί.αργι•ρία 
καί τά ί.οι:τά κακά κτi.. Ygl. dazιι aιιcl1 C1 Κι·. 200 Οι·. - 32f Ygl. Ι. Tim. 6, 20 

3 lσχτ~σουσιι• Η I) lσχύοιει• Koe 
lσχύσοvσιι• l\1 Η 10/11 κατισχύσοι•σιν l\I 
21 1j11 l\I 24 *** ΚΙ, Ygl. aιιcl1 cιuc 
Nr. 22 32 γει•ησάι•τωι• :\Ι 

.j qιιaerent L 11 XJJO] eo Β 
29 n1aιnn1ona G 31,32 l1aereticontm 
R σ l1eresiarcl1artιm Β L 
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γι•Q)σο• tpκοδόμησει• ιJδου :τύί.ψ, 
iiiJ.ην μέιι .1/αρκίωι• καl Βασιί.ίδης 
ι1ί.ί.ψ καl Ούαί.εντίι•ος iii.i.ψ. 

κal ούτως έκαστο; μiι• τQ)JΙ :τατ{ρωι• 

μοχΟηρil; γt·ώμης aρχιτlκτωιι γέ
γοι•ε π-ύλης τιι·ός ij.δov · οί δi συι•ερ
γοl ηj τοϋ άρχιτέκτω•ος τιϋιι τοιού-

ω των διδασκαί.ίq., ύ:τουργοί τιι•ες καl 
οiκω·όμοι δουί.εύοι•τες μοχΟ·ιιρι!J aρ
χιτfκτοι•ικψ aσεβείας λόγφ. :τοί.ί.ώι• 
δi καl δυσαριlJμι}τωι• ούσώι• τώι• 

ij.δov :τυί.ώι•, ούδεμία :τύί.η ~ίδου 
15 κατισχύσει τιj; :τέτρας η lκκί.ησίας, 

1j1· l:τ' αύτ!ί Χριστός οίκοδομεί. :τί.1)ι• 
iχουσί τιι·α ίσχvι• αvται αί :τύί.αι, 
ίιφ' ·ιίς τιt•ώι· μiι• κρατοϋσι τιϋt• μι) 
aιτιτειι·όι·τωι• κα/ aι•ταγωι•ι:ομέ1•ωι• 

2\.1 :rρός αύτά;, ύrι·' έτέΙJωι• δέ Ι'ικώl'ται 
τώι• διa τό μι) ι?ιqίστασΟαι τοϋ εί:τόι•
το; · »έγώ είμι ιj Dύραιι :τάσα; τa; 

(j.δου :τύί.ας καΟεi.όι•τωι· ά:το τιj; 

έαυτώι· φυχijς. 

13. ΈJ'ταϋΟα ,ιιέι' oJJ' πvι.αι 
ij.δov είρψται, lι• δi τοίς Ψαί.μοίς ό 
:rροιμjτης εύχαριστfί ί.έγωι• · »δ 

ύψώι• με lκ τώιι :τt•ί.ώιι τοϋ Οaι·άτου, 
30 ό:τω; άι· lξαγγείi.ω :τάσα; τaς αίι·έ

σεις σου lι• ταίς :τύί.αι; τιj; ·Ουγατρό; 

CJUanι fsιlι,;i noιuinis scientianι ge
nnerunt, aeclificaYit aliCJUanι in
feri })Ol'taιn; et aliam quidem 
)Jarcion et Basilides, aliam antem 
Yalentinus. 
et sic singnli ])atι·es singulornm 
dogιηatnιn ])CrYersoruιη, quasi 
arclιitecti inψietatis, portas ali
cιuas inferi constrιιxerunt, et ιnul
ti ίntι·ant peι· illas qιιί sequuntur 
c1ogιηata peι·yersitatis eoruιη. 

cuιn sint ergo ιnιιltae et innnιne
ι·abiles i1ιjeror1an portae, nulla 
eannη praevalet contra eιιηι, qui 
aut petra est aιιt aedificata eccle
sia sιψer petι·aιn. taιnen portae 
istae aliqιιaιn lιabent virtutem, 
qιιonianι a(1versus aliquos quidem 
praevalent, qιιί non se extendιιnt 
adveι·sιιs eas neqιιe conantur resi
stere eis, ab aliis auteιη vincun
tur, qιιί non recec1unt ab eo, qui 
ctixit: »ego sιιηι ianιιacι, et ideo 
c1estrιιιιnt oιηnes inferorum por
tas ab aninιa sιιa. 

13. Et non solun1 lιic portae 
i1ιjerω·unι a1ψellantιιr })eccata, 
sed etiaιη J)ropheta gratias agens 
c1eo. qui sιιbleYat ]ιιιnιiles de por
tis ιηortis (1eorsunι consistentibιιs, 
dicit: »qni exaltas ιnc c1e portis 

22 .Jol1. ΗΙ, ί. 9 - 28ff Ygl. Οι·ίg. c. Cels. ΥΙ, 36 (Π, 105, 19ff) -
28 Psal. 9, 14 f 

6 καί σϋτω; - 2-1 v•υχιj; l1ίnter 12 mιιltae ~· Pascl1 millc L 
S. 91, 15καi- 9:?, 3ιίJJ.ηνKlnachlat., 2Df ([eo-consistι>ntibus fel1lt ίη gr., 
ι\ayοι· )I Η 11 Ι. οίκοδόμοι ? ΚΙ entspricht jedocl1 ,(ler Gewol1nheit 
13 συιιαριfJμιjτων Η 
26 μέιι <:\Ι 

1; lχουσαι )1 des Origcnes, "ο ι· eineιn Zita t oft 
(\en Inlιalt dι•sselben anzugPIJt>D" 
Koe 
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Σιώι•ιι. κιιί lκ τοvτιJΙ• ι)f1 μω•Οάι·ομη 
δτι. μ ψιοτF ούχ οίιίι• η! lστο· :τάσα~ 

δvι•ηΟ ιj1•ιιι l~ιιγγcίί.αι J>ηi; ιιίι•έσι::'ις« 
τιι•ιl τοf ·Of·or. μιj t~ψιιιΟ~!ιτιι .. βκ τιίjι• 

5 :τυί.ιίjι• τοίi Οιιί•άτοι•« κιιί γηιίμει·υι· 

:τιιριi J>τιιί; :τύλιιι;ιι ··~ .. .'Ηhι•ιι, :ιύί.αι δl 
>~ΣιύJι•ιι έι·ω•τίαι (άι•. 1'oηiJEiFι' τιιίς 

:rύλιιι; JJτOf ι?ιιι·uτουιι. ιu; είι•ιιι :τvί.ηι• 
μέι• Πω•άτοι' njι• ιίκοί.ασίω· :ιύί.ψ δε 

10 ΣΗ;JΙ' njι· σωqρυσύι·ψ. καί οi(τω 
Οω•άτοv μlι• ηjι• aδικίιιι• ~:ιι;JΙ' δi 

τι/ι• δικιιιυσύι·ψ 

( " δ ' ,. , ι 
φ•τιι•α εικι•υ; υ :rροιιητη; ιι ι1 σι ι• • 

1.> "αύτη 1j :τύλη τοϋ κυρίοι•. δίκαιοι 
εlσεί.εvσοι·ται lι• αι~τzί«) 
καί :τάί.ιι• njι· μέι· δFιί.ίιιι• Οω•άτου 
:τύί.ψ τι/ι• δέ άι·δρείω· ΣΗbι•. κιιί 
άqροσύι•ψ ιι~1 ι• ι'Jω·άτοι· τιjι• δf έι·αν-

20 τίω• ιιύτrϊ qρι)ι•ησο• τιj; Σιιbι•. :ιάσιιι; 
δέ ταί; :τύί.ιιι; τ ιj; »φει•διω•ύ,ιιοv γι•ιfJ
σFωςιι μία έι•ω•τίιι lστί :τvί.η 1j τιj; 
άψεvδοϋ; γι·ώσεω; ***, 

311 

Έ:τίστησοι• δέ εl δVι•ασω (διά τό 
''οiικ έστιι• 1jμίι• 1j :rάί.η :τρό; αίμα 
καί σάρκα<<, καί τιl ί.οι:τά) 

JΙΙιιι·tί~, ιιt a<lnΙΙnticιη οιηιΗ'~ laΙΙ

ιles tιιas in JΙOI'tis filiac Sion ·. cx 
hoc cniιn cli~ciιnns, qnia fω·tc ρos
sibilc non cst ιιlicιuenι oιnnes laιι
ιles ιlei aιlnnntiaι·e, nisi exaltatn:-: 
fιιcrit >><lc portis ιηοrtίsιι ct factu:-; 
fnerit in υιηηίbηs ψoι·tis Sionr·. 
J>OI'tae ιιηtcιη Sion contι·aι·iae in
tellegcnιlae Rιιnt JΙOI'tis ιηω·tίΗ, 
ut sit qniιleιn J>Orta nιω·tis lnxιι
ria. JΙOI't.a. anteιη Sion castitas, 
poι·t.a ιnortis iniqιιitas porta aιι

teιη Sion institia, 

t>oι·ta ιnoι·tiH tίιηω· J>oι·ta Sion 
,·irtns. })Orta ιnω·tis insit>ientia 
tιorta Sion sa pientia. * * * 

J>Ι'OJ>teι· φιas oιnnes ρortas ιlicebat 
})roμlιeta: )>R})erite nιihi })Ortaf: 
iιιfltitiae. nt ingrcssns ea:> con· 
fitcaι· clοιηiηοιι. 

CΌnsiιleι·a acllηιc (si })Ote;;;) et illn<l 
qιιοιl ιlicitnr: ''non est nobis ωn
lnct.atio cιιιη carne et sangιιine, 
se<l aιl,·eι·sιιs })Otestates, a<l,·eι·
sιιs rectores hnins n1nn<li tene
branιιn. acl,·eι·sus SJ>iritalia ne
q ιιitiae in caelestiiJusιι, nc foι·te 
et ιιnaqιιaeqιιe J>Otestas et ιιηιιs-

lff Ygl. P,;al. 9,14f- ι;; p,.aι. 1Ιϊ. :241- 21 Ygl. Ι. Tinι. 6, 211-
22ff (lat.) Psal. 11 ϊ, 19 - 2:)ff Epl1. fi. 12 

6 .:ταρι1] Ι. (iv) :τάσω;? ΚΙ 

; I. h•αι•τίαι(ϋ.v) mit lat. ΚΙ Koe, Ygl. 
S. 94, 19 έι•αvτίω; :\Ι Η I Qψ9ιίιι• :\Ι 

23 *** ΚΙ Koe 

ι '2 Ιaηιlιιtίοnε-" Β Pa>'<"IΙ [11 *** 
ΚΙ Koe 23 eas] in ea;; Β 
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λέγειν έκάστην lξουσίαν καί κοσμο
κράτορα »το υ σκότους τούτου« καί 
:t1•ευματικόν »τής πω•ηρίας lι• τοίς 

έ:τουρω•ίοις« :τύί.ψ εlι·αι {/.δ ο υ καί 
5 πύί.ην Dω•άτου. :τύί.αι ov1• f/.δov 

λέγοιJ•το καί αί aρχαί καί έξοvσίαι, 
:τρός άς »1jμίν 1} :τάί.η« 

πύλαι δέ δικαιοσύι•ης »τά λειτουργικά 
10 πι•εύμαται<. 

ώσ:τερ δέ l:τί τώι· κρειττόJ•ων :ιοί.ί.αί 
προl.έγω•τα.ι :τύλαι καί μετά τά; :τοί.
ί.άς μία l1• τψ ιιάι•οlξατέ μοι :τύί.α; 
δικαιοσύ1•ης · είσεί.fJw1• lι· αύταί; έξο-

15 μολογήσομαι τιp \ κυρίφιι καί ηαϋτη 1} 
πύί.η τοϋ κυρίου, δίκαιοι είσεί.εύσω•
ται l1• αvτfj«, 

rι ' ' \ - ' ι .,. • \ 
οvτω και ε:τι τω1• εJ•ω·τιω1' :τοι.ι.αι 

20 μέν :τύl.αι f/.δov καί Dω•άτοv, 
έκάστη lξοvσία (, :τρό; ά; ήμίι• 1} 
:τάί.η), 

ύ:ιέρ :τάσας δέ ταύτα; αύτό; ό :τονη-
25 ρό; (:τύί.η lστί Dαι·άτου καί {/.δου). 

καί :ιροσέχωμέ1• γ ε lφ' έκάστη; άμαρ

τίας ώς εί; :τύί.ην {/.δου τιι•ά κατα-
β , ' t' , , ... ~ \ 

αιΙΌΙ'τες, ει αμαρται•ομει• · αι.ι.α 

ύtρούμει·οι ιιlκ τώι• :τυί.ιϋν τοϋ Ο ανά-
30 του« lξαγγείλωμει• ιι:τάσας τά; αίι·έ

σειςιι τοϋ κυρίου »Ε1' ταίς :τύί.αις nj.; 
Οvγατρό; Σιών«. 

qnisque rector ιnundi lιuius, mun
di tenebι·arnιn, et singulae spiri
tales nequitiae in caelestibus, 
portae sint irιjeroru1n et portae 
ιnortis, qnibus portis contrariae 
sunt ap1)ellandae ωnltae portae 
iustitiae secun(lutn angelos dei, 
qui »sunt spiritus ad ιninisteriunι 
transnιissi pι·opter eos qui sunt 
hereditatnri salute1n«. 
sicut enim ex parte bona Inultae 
dicuntnr portae, post ωultas 
autenι est una secundulll quod 
dicitur: ιιa peι·ite 1nihi portas iusti
tiae, nt ingressns eas confitear 529 
donιino: lιaec I)Ol'ta (lonιini, iusti 
intrabunt in eaιnιι (doιninus ergo 
est pω·ta donιini singularis), 
sic in parte nιala ιnult.ae quideω 
snnt portae i1ιjeroru11t et nιortis, 
unaqnaeque videlicet pot.estas ad
versus quaιn »conluctatio nobis 
estιι, snpe1· onιnes autenι illas ipse 
ιnalignns po1·ta est nιortis et infe
rorU11t. 
srientes ergo singulas species car
nalinnι passionuιn, per quas de
scen(liιnus in Inortenι si pecca
verinιns, caveaιnus ab eis nt non 
pecceιnns, sed exaltati »de portis 
nιortisιι a(lnnntienιus >JOιnnes lau
(les (\ei in poι·tis filiae Sionιι. 

8 Hebr. 1, 14 - 13 Psal. llϊ, 19- l;j Psal. llί, 20- 29ff Vgi. 
Psal. 9, 14f 

5 θαι•άτου *** Koe, vgl. Iat. 6 Ι. 1 mιιιιιlίι < Β 
λέγοιντ' aν? ΚΙ 12/13 ποίJ.άς ΚΙ, vgl. l.ί eas] in eas Β Pasch 
Iat. :rύλας l\1 Η 21 (:rρό; -:rάi.η) ΚΙ. alias μ 
vgl. Iat. 24 v:rέρ Ηιι, Ygl.Iat. ύπό :\Ι Η 
2ύ (:rύί.η-(j.δου) ΚΙ Koe, Ygl. Iat. 

θ missi Β 
23 illas χ* 
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οίοι• lι• μιζι. :rύi.n τιj; Ουγατ[!ό:; 

Σιώ1•, τ!ί κuί.οι•μέι·ιι σωqgοσύι·η. 
έξαyγεί.οι'μΕν U'ΠΟ σω'{[!Οσ-vι•ης τa; 

αίι·έσεις τοϋ fJεοϋ, καί έιι ϋ.i.i.rι, 
5 τιί (καί.ουμέη]) δικαιοσ{ψrι, άπό δι
κuιοσύι·ης τaς αlι·έσεις τοϋ fJεοϋ. 

καί ύ.:ruξα:ri.iίJς lι• :rίiσιι• οίς γιι·ύμεfJα 
έπαι1•ετοίς, έιι τούτοις γιι·ό,ιιεΟα έι· 

τ'ινι πύλη τijς Ουγατρο; Σιώι·, κατ' 
10 Εκείνην έξrιγγέλλοJ•τι:·; ι.ιί)•ι:·σίJ' το•rι 

τοϋ -Οεοϋ. 

15 

έξεταστέω• δi :rώς έν τιι·ι τώι• δώ
δεκα ί.έί.εκται · »έμίσησαι• έι• :rύί.αις 
,, ' \ i.' .. 'βδ εr.εγχο~·τα, και .ογον οσιοι• ε ε-

20 λύξω•το<<. 

μή:rοτε οvι· ό »έν πύί.αι;(( έί.έγχωι• 

25 έστlν ά:rο :rvi.ώι· Ουγατρός Σιώιι τοv; 
έν τοί; έναιτίοις njς :rύί.ης ταύτης 
γενομέι•ους άμαρτι}μασι καl :rυί.ώι· 
{/.δοv ι] fJαι•άτου. 

30 

εί δi μι) ούτω; άκούοι; τοϋ »έμί
σησαν έν :rύλαι; lί.ryχοντα«, ιjτοι 

ntputa ,in/ ιιηa }Jorta filiac Siun, 
φιηc clicitur castitas, in castitatι• 
lnιιιles dei aclnιιntienηιs; et in 
altω·a, c1uac (licitιιr iustitia, in 
institia laudcs ιlci adnιιnticnιuι-;. 

ct gcneraliteι· in φιibHscnnιquc 
lanclabiles fncrinnιs, in cis possιι
nηιs la ndes ιlei adnιιntian~; 

in φιο autenιnon fneriιnus, neqnc 
lauclare possnιnns clenιn. ideo 
dixinιus sιφra : ιιisi qui fuerit in 
oιnnibus }JOrtis Sion, non potcst 
oιηnes landes clei aclnnntiaι·e. 
quoniaιn anteιn fact.i sιιιηηs in 
lιoc nt cle portis loqnannH·, illιιd 
quoφιe non pnto })l'aetereιιnduιn 
qιιocl dicit proplιeta: »odenιnt in 
portis aι·gιιentenι, et Υeι·bιιιη 

sanctιnn aboιninati snnt<<, 
ne foι·te qιιί »ίη portis« argιιet-, 

etianι ipse ι1nus 
est consistentiuιn in poι·tis filiae 
Sion, argnens eos qui in contrariis 
}Joι·tis consistunt, id est in pecca
tis, portis nιortis et inferoruιn,· 
nec enim }Jotest cιιιis argueι·e 

sancte, ιύsi ipse consistat in portis 
filiae Sion. 
si auteιn non ita intellexeήs pro
pheticunι clictnιn, 

14 Ygl. S. 93, ί - 18 Amos 5, 10 - 2011 Vgl. Amos 5, Hl 

δ (καί.ουμένn) Diehl 21 έJ.έγ· 

χωv] + (καί αvτό; έί.έγχωv) ΚΙ, vgl. 

lat. 28 θαι•άτου] + <οϋ γάρ όσlω; 
τις δι\ι•αται έJ.έγχειι•, εί μιί αvτό; γlvεται 

έιι :rvi.aι;; θυγατρό; Σιώv) Koe, ygl. lat. 
32 άκοίοει; Η 

1 in ιιηa μ una χ" una] 

+ est Β 4/δ in iustitia χ < μ 
14 quis Β 20 odierunt G 
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5 

ΠU(!ε).κόι•τως έσται είρημέJ•οι• το »έι• 
πύλαιςιι, 

ίj ζJ}τει πώ; av aξlOJ' προψητικοϋ 
πι•εύματο; είη το λελεγμέι•οι•. 

14. ;\/ετa ταϋτα ίδωμει• πώ; 

ϊ.έί.εκτuι τι'[J Πέτρφ καl πωιτi *** 
Πέτρφ το δώσω σοι τ aς κλεί

δα; τιjς βασιλείας τώ1ι ού-

10 [ΗLΙ·ι~ι·. καi πριϋτόι• γε J•ομίζω άκο
λούfJω; λεί.έχfJαι τι'[J 

.:τύί.αι fί.δου ού κατισχύσουσιν I 
αύηjς το δώσω σοι τaς κλείδας 

15 τιjς βασιλείας τιϋ1• ούραι•ώJ•. 
ίlξιο; γaρ ιiπο τοϋ rιlιτοϋ λόγου λαβεί1• 

lστι τάς κλε ίδα.ς njς τιϋ ι• ούρα
ι•ιϋJ• βασιλείας ό q-ραξάμεJ•ος [προς] 

τa; τοϋ fί.δουπύλας, ίJ•αμι) κατισχύ-
2 I > - < ' Τ{}~ • β I ι σωση· αυτου · οιο1•ει α ,α ι.αμ ω•ωι• 

τού μηδeι• δεδυJ•ιjσfJαι κατ' αύτού τaς 
τοϋ Ιf.δου πύλας τaς κλείδας τής 

- ' - β λ 1 w> τωJ' ουραι•ωι• ασι ειας, ιι• 

έαυτιp άι•οίγn τaς κεκί.εισμέJ•α; π-ύ-
25 λας τοίς J•ικωμέJ•οις ύπό τών τού 

{ίδου πυλιϋι•. καi είσέρχεται, ώς μe1• 
σώq:ρωv, διά τι1•ος ά1•οιγομέι•ης σω
φροσύJ•ης πύλης ύπο κλειδός άι•οι
γούσης σωφροσύνης, καl δι' έτέρας, 

30 ιύς δίκαιος, δικαιοσύι•ης πύλης άJ•οι
γομέι•ης ύπο κλειδο; δικαιοσύ1•ης · 
καl οϋτως έπi τών λοι:rώι• άρετώι•. 
οίμαι γάρ, ότι ύπeρ έκάστης άρετιjς 
τιjς γι·ώσειbς ταα σοq:ίας μυστι}ρια 

35 κατάλληλα τip είδει ηjς άρετιj; 

'; :rαντί] + (:rιστει~οι•τι όντι > κι. 
vgl. lat. 18 [πρύ;] ΚΙ :rράξεσι Κο!', 

vgl. lat. 26 είσέρχηται :\1 21t σω-

φροσύι•η; ΚΙ, ,·gl. Ιιι t .. σωφf.!οσύι•ηι• l\1 Η 
:l.J τιι•α (καΙ) Koe :J;J είδη Η 

qιιοιηο(lο (Ugna inveniat.nr pι·oplιe
tico spiritn dictio ista 1 ηηιιιqιιi(l 
non sιιffecerat (licere: >>oderιιnt 
argιιenteιnιι, nisi a(ldidisset: »Ϊη 

portisιι 1 
14. Post lιaec videannιs qιιο

ιηοdο (}ictιιιη est Petl'O et omni 
fideli, qιιί Petnιs est: dabo tibi 
claι•es reg1ι.i caelorunι. et }>riηηιήι 
qιιideιn arbitroι· consequenter dο
ηιίηιιιη 1)riιιs (lίxisse: super ha1ιc 
petrωrι aedificabo ecclesiωn 1nea1n, 
et portae i11je1·ortι1ιι 1ιοn praevale- 53ο 

btι1ιt ei et postea: tibi dabo claves 
regni caelor'ιι.1n. 

dignιιs est eniιn ab eodeιn 
ipso verbo accipere clαtJes reg
ni caeloru1n, qιιi obstrιιxit por
tas i1ιjerortιrn, ιιt ηοιι pι·ae

valeι·ent a(lveι·sιιs eιιηι. qιιasi 
pι·aeιniιιm eηίιη in secιιn(lo loco 
(}antιιr claz·es reg1ιi caelorunι ei 
qιιi })Otιιerit virtιιtibιιs portas ob
strιιere injer()ru1n, ιιt ipse sibi 
apeι·iat })Ortas regni caelorulll 
qιιae claιιsae sunt eis, qιιi a portis 
i1ιjeror·ιιm vίιιcιιιιtιιr. et ingre
(litur, qιιί qιιί(leιιι castιιs est, peι· 
aliqnaιn castitatis porta111, ipsa 
castitate sibi eaιn aperiente, ιιt 

clave. qιιί aιιteιn iιιstns est, in
trat per iustitiae portaιη, qιιae 

a1)eritιιι· c}aye iιιst.itiae. et sic ίιι 
siιιgulis quibιιsqιιe virtιιtibιιs. 
oιnnis eιιίιη species Yirtntιιιι1, 

3 odiPrιιnt G 6 l1ιιec] l1oc ~· 

1 lj12 l1ac }1f•trιt G" 18 obstrιιsit 

Β L obstrιιx('rit Pasel1 30 !'a G 
ιοιιs L 30,31 ιιt clιι,·e L l't claNe Gc 
(Β)< G" :J:! 11t'l' γ* pPrfPctanl L 



)lιιttlι.IG,J:J( J!J) 'JΌιιι. XJI, 13. ι-~ !Jϊ 

., , - ' .. \ β ' 
ιι.ι·uιγετuι τι:J κιιτ ΙL(!f.'TIJI' ιωσuιοτι 

ι)ιδιίl'τu; τοίi σωτιj~ο; τοίς μ ι) Κ(!u.τη
Οείσιι• ύ:rι) τιίίι• τrιίi Ι/.δrι1• :rι•ί.ιίjι· 

τοσtιύτιι: κί.ι-·ίι)ιι; Ιfσrιι Flπiι• rιί 

5 ιί(!Fτιιί, 

Jo dι•οιγούσuς iσuQίΟμο1>ς :rt~ί.ιι;, κατ

rιλλι}λους κατά τι)ι• άποκιίλ1>1jιιι• 
τιuι• μυστηρίωι• έκάστη ιlρεηj. 
τάχα ι)έ κιιί iκάστη ι'ιQετιj ούριιι·οϋ 

έστι βιισιλεία, κuί :rύ.σrιι ίlμιι βασι-

ΙΓ> λείατι7JΙ• ούραι•ιίJι•· ώ; κιιτύ.τοϋτο 
"δ • β ... , '11" ~ - ' η η ε·ι• rισιι.ειq. ειι•υ.ι u υ(! ι ι ι• ι ω• το ι• 

\ \ " \ β - Γ \ 
κατα τα; α~ετας ιουι•τα, ω; κιιτα 

τοϋτο τό ))μετανοείτε· 1/γγικε γύ.ρ 1ί 

βασιλείu. τιίJι• οιίρω•ώι•ιι οvκ έ:ri χ(!ό-
20 ι•οι• dι•αφfρεσΟuι, ιiλί.ύ. έ:ι:ί τύ.ς :ι:ρά

~εις καΙ τιjι• διάΟεσιι· · ό Χριστός γάρ, 
ιί :r:ύ.σrι dρετιί, i:rιδεδιίμηκε καί 
λαλεί, 

2;j 

καi διύ. τοϋτο >>iι•τός iστι« τώι• αvτού 
μαθητιuι• >>1ί βασιλεία τοϋ θεού«, καί 

:JO ούχi >>ώδε κui ώδε«. 

Clllll (jΙΙΪΧ Cf\111 I'O('J'Ι('I'Ϊt Ι){ΙCΙ'!ΙΙ'ί. 

φι:ιΗi iρsa sc aιΙ:ιιιeι·ίt antc e11ιη 
qιιί accc:,;scι·it :ιιl canι cx ωηlι•. 
ιloιnino Yiιlc1icet caιn fiJJcι·icntι· 
t>cι· gι·n tiιιιη ιηιιηη ci, qui ιt Jιοι·t is 
i1ιje·ι·or1on non fιιeι·it Yictιιs, ιιt in
,·cniatιn· eaιlcιn \'Ϊι·tιιs ι•t ]ΙOI't.n 

cssc ct. cla \'Ϊs ]Joι·ta<'. <'1- tot in
νι·niantnr r/ιιι·e.ιι φιοt JΙOI't.ae. 

fω·sitιιn ηιιteιη et. Hιιaqιιaecιue 

Yirt-ιιs ι·egηιιιη est cacli, et oιnnes 
sinnιl sιιnt regnnιn crιeloι·utn. se
cιιηιlιιηι lιoc φιi con,·eι·:,;atuι· se
C11lιιlnnι νiι·tutes, iaιn Yicletnr in 
regno esse cιιeloru1n. foι·sit.an sc
cnndnnι lnιnc intellectnιn et illιιιl 
dicitιn·: »paenitentiaιn :ιgite, ad
}Jropinφιaνit ι·egηιιηι caelorιιιn«, 
nt. ηοη ad teιnpιιs ι·efeι·atnι·, secl 
ad actιιιn et μroιJositnιn ιιniιιs
cninsqne:, qιιοιl clicituι·: »adpι·o
}Jinqιιaνit ι·egηιιιη c~aeloι·uιnιι. 

qnod est C'lιristns, qni est οηιηίs 
virtιιs, qui venit et loqιιituι·. 
sicιιt eniιn »ι·egηιιιη ιlei non Yenit 
cnnι observatione, nec clicent: 
ecce hic, ccce illicιι, secl est. intι·a 

111-1:) Ygl. aιιclt Π 186,6ff- 18 :\Iattlt. 3,2: 4. Ιϊ- 28ffY~l. 

Lnc. lί, 21 

1-1 :rάσαι κι, νgl. lat. :riiσa l\I Η 
1:) ούρα1•ιϋν] + ΟΙ;Κ έπί χρόJ'ΟI' ίΊJ•αφέρε • 
σfJaι :\{3, ιlcJ. ){C 16 εί1•αι <δοκtί1') ? κι 

nach Koe, Ygl. lat. 16 τό1•] τώ1• Η 

Orlgenes Χ 

U qηot + t•t L ι1oι·tae] νiι·-

tιltes Pasclt 1-1 caeli κι caelu· 
1'11111 χ 16 φti αιι L qnocl ac Β 
17/18 in re.gno e>ι>ιο γ es:=;e iιι l'(•g-

nηm L :10 ίιιtι·a μ iηfι·ιι χ 

7 



98 Origenes, l\Iatthiiuserkli\rung )latth. 16, 13 ( -19) 

"Ορα δi δσην έχει έξοvσίαν ή 
πέτρα, έφ' ή ν ύ:το Χριστού οίκοδο
μείται 1] έκκϊ.ησία, κal :τa; ό ϊ.έγων · 
σύ εl ό .\"ριστος ό vίο; τοϋ 

10 {)εοv τοϋ ζώJ•τος, ώστε τaς κρί-
1 β β ι ' r- ι 

σεις μεt•ειt• ε αια; τοvτοv, ως κρι-

νοντος έ~· αvτι!J του 1 {)εοϋ, z~·α έ1· αv
τφ τψ κρίJ•ειν ,ιο) κατισχύσωσιν αύ
τοv :τύϊ.αι lj.δov. τοϋ μέν ΟVΙ• 

15 άδίκως κρίι·οJτο; καl μη κατά ί.ό
γον {)εοϋ δεσμεύω•το; έ:τl γής μηδi 

' β ,., ' - ,. , ' ' κατα οv,.ησιν αvτοv ι.vοντος ε π ι 

γής, :τύί.αι lj.δov κατισχύοvσιν. 
ού δέ :τύϊ.αι lj.δov ού κατισχύοv-

2ΙJ σο·, ο·vτος δικαίως κρί2·ει · διο έχει 
τάς κϊ.είδας τής βασιϊ.είας τώ~· 
ο υ ρ α 1' ώ ν' ά~·οίγων τοίς ϊ.εί.vμένοι; 
έπl γ1]ς, fJ•α καl έι• οvρω•οί; 
ώσι ί.εϊ.vμέJ•οι καl έϊ.εύ{)εροι, καl 

2.3 κϊ.είων τοί; κρίσει δικα{q. αύτοv δε
δεμέ~·οις έ:τl γ ή ς, fνα καl έ1• ov
ρ α 1' ο ί ς ώσι δεδεμέ~·οι καl κεκριμέ
νοι. έπεl δέ οί τον τόπον τής έ:τι
σκο:τ)jς έκδικοvντες χρώνται τ(jj 

30 §ητip ώ; Πέτρος, καl τά; κλείδας 

τής τιίjι• οvρανώι• βασιϊ.είας 

discipulos Christi, sic et regnuιn 
caeloruιn. naιn videtnr ad idip
suιn referri in multis locis evan
geliorunι regnunι caelorunι et 
I"egnum dei. 

Vide autem quantanι pote
stateιn habet petra, snper quanι 
aedificatnr ecclesia Christi, et ωn
nis qui dicit: tu es Clιristιιs filius 
dei vivi, ut etianι iudicia eius ιna
neant firnιa, quasi ιleo indicante 
per euιη, si taιnen in eo ipso quo 531 
iudicat, portae inferorum non 
praevaluerint ei. qui ergo iniuste 
iudicat et non secnndunι verbunι 
dei [neqne] ligat in terris, nequc 
secnndunι volnntateιn ipsius sol
vit, portae inferortιm praevalent 
contra eιnn. adversus quenι au
tenι portae non prae>alent infe
roru1n, iste inste iudicat; propter 
quoιl et lιa bet claι·es regni caelo
rton, et aperit eis qιιi soluti fue
rint sιιper ten·aιn, nt sint solnti et 
liberi i1t caelo, et cludit eis qui 
insto indicio eins ligati fnerint 
super terram, nt sint qnasi ligati 
in caelo et indicati. qnoniam 
autenι qni episcopatns Yindicant 
locunι, ntnntnr lιoc textn qneιn
adnιoιlunι Petrus, et clat·es regni 

28ff Vgl. Hieron. in :\Iattlι. 124 Ε: ist·uιn locuιn epiacopi et preabyteri 
ιzon intellegeιztea aliquid aibi de Plιar·iaaeoruιι~ adatω~uιzt aupercilio, ut vel 
damnent innoceι~iea 1:el aolvere ac no:ι·ioa arbitrentur etc. - 30ff Gemeint 
ist der Biscl1of Demetriιιs YOn Alexandria (Koe) 

6 ff i. ιη. @ g und ούχ οvτω 
χιύQ ( ? ) :\1 ί /8 ώκοδόμ ηται :\1 
1 ί αύτοiί iό6 )I 
2ί/28 κριμέt•οι πa 

22 ί.vομέι•οι; :\Ι 

16 [neque] ΚΙ I ligat y Pasclι 
liget L 1 ί /18 solYit Β Pasclι so],·et 
αa sol\·at L 21 instc < G 29 Yin
ιlicant + sibi Β (Pascl1) 
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ά:ι:d τοιi σ (Ι ι τ ij'}vς εlί.ψι ι) π ς ί:Jιι)ύ.

σκουσί τε τά ύ:ι:' αvτιϋι• δt·δηιέι•ιι 
τοι•τfστι κατια)t•δικaσμlι·α και c~ ι• 

ο t!(! (Η' ο ί ς δεί:JiσΟαι κal τα ·ύ:ι:' HV. 
:; τώv (ί.ε ).υμι'-ι·ιι τοt•τ/στιι·) ilιμσιι• 

εlί.ηιτότα καi t~ι· ΟV(!ιαοίς ί.ε

ί.vσΟαι, ).εκτέοι· ϋτι ύγιώς ί.έγουσιι·, 

εl t~χοι•σιι· E(!(OI' δι' a εί'ρητιιι iκείιψ 
η'(> Πέτgφ· σiι εl Πέτgος, καl εl 

]() τηί.ικοίJτοί εlσιι•, ώς 1:ι:' αύτοί; ύ:ι:ο 

Χ(!ιστοί' οlκοδομείσΟω τ ι) ι• 1 κ
κί.ησίυ.ι•, καl i:ι:' αvτοt>ς εVί.όγως 

τούτο ιlι·αιτfgοιτ' ilι·. πύί.α ι δi (/.δ ου 

ούκ οιμίί.οωι κατισχύειι· του {}έ-
1;) ).οι•τος δεσμείι· κal i.ύt'tJ'. εl δΕ »σε ι

ραίς τώι• ύ.μαρτημάτωv αύτοv έσrτιγ
κταια***, μάτην καi δεσμεί καl ):vει. 

καί τάχα δύι·ασαι εl:ι:είι·· ε}' τοίς lν τ ψ 
σοψ'(> ο v (!ω· ο ί; ( ταϊς Jgεταί;) δέ
δεται ό q:αvί.ος, καΙ :ι:άί.ο· δέ ί.έί.υται 

25 έν αύταϊς ό σ:ι:οι·δαίος καί άμ ι·ηστίω· 

λαβιοv τιϋι• :ι: ρο τ ιJς άρε τ ιjς αύτιp 
ήμαρτημέι'@', wσ:ι:ερ i:>i τοι• ,ιο} 
iχω•τα σειρaς ά,ιιαρτιώι• μηδi άμαρ

τίας :ι:αραβα).ί.ομέι·ας "σχοιι·ίφ μα-
30 κρip« ij »ζι•γοv ίμάι•τι δαμάλεως<( 

ούδi ό {)εdς ιΊι• δήσαιτο, οϋτως ούδ' 

δστις αν ll Πέτ[!Ος. 

cαe!Οl"ωιι ncccιJtns Ιιη IJcntcs a 
( 'lH·ist ο cloccnt, φωηίηιη φιi η}) 

cis lign ti fncι·int, ct i1ι cιιelo essc 
ligntos, ct qιιi ab eis solιιti fHcι·int, 
icl c::;t ι·eωissioncιn acι:epo·int, 

cs:<c ct in caelo solutos, cliι:cndnω 
ι·st φιοηiηω IJenc clicnnt, si oper;ι 
lιη IJcnt illrι ψO}Jtcι· qιιac clictuω 

cst illi Pctro: tιι es Γctι··us, ct tales 
snnt ιιt sιψeι· eos aeclificetιιr ec
clesia Clnisti, si portae i1ιje1·oru1n 
non pι·neYnlent cis. ηliοqιιίη ι·idi

cιιlιιιη est ut clicannιs cιιηι, qui 
»Yincn]is IJeccn tοrιιηι sιιοι·ηιn li
gn tus est(( et ι,tι·ahit 1)eccata sιιa 
sicιιt fιιηeιη longnω, et tanιqnaιn 
iugi Ιοι·uιη Yitιιlηe iniqιιitates 

sιιns«, pι·optcι· hoc sοlιιιη, quo
niaιn episco1H1S clicituιΊ Ιιη beι·e 
lιιιiιιsηιοdi potestateιn, nt so]uti 
ab eo sint solnti irι. caelo, ant ligati 
i1ι terris sint ligati iιι caelo. 

1;). 2ϊ Prov. 5, 22 - li) Ιιιt. = 29 gr. Jes. 5, 18 

lat. 
l\IH 

5 (J.ε}.vμέι•α τοvτέστιι•) ΚΙ, yg}. 

6 καi <:\Ι 16.17 έσιτικται 
17 *** ΚΙ. ygJ. lat. 

3 ligati] 

Diehl Kl I 
: (id est Jamnati) ? 

et < L 6 et <Β 
8 l1abeant L 10 cis G 13 ιιt 
dicamus] yiJeaιnιιs G 15 et χ* 
< ιι 17 ingi ΚΙ, ygl. ΧΙ, 239, 23 
iιιge χ 

7* 
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lU 

Iii 

εl δέ τι; μιj δ".ιι• Πέτρο; καΙ μι) έχωι· 
τά είρημέι·α έι·ταϋι?α, ι'δσ:τερ Πέτρο; 

211 οίεται διίσεο· ε :τ ι γ ,, ; (;); τά δεδε
μέι·α δεδέσθω έ ι• ο -ό ρ (L/" ο ί;, κut 
i.ύσειι• έ :τ ι γ ιj; ύJ; τι'ι ί.ε ί.υμέι·α 
ϊ.εί.ύσ{}uι έ ι• ο ύ ψπ ο ί ς. οt;το; >>τε-, I , , , , β , 
τυιrωται« μη ε:τισταμε1Ό; τιι ov-

:!5 ί.ημα τι;jι•γραψ;)ι•, καΙ. >>τvqωθε/ςιιέμ

πέπτωκει• ))είς το τοvδιαβ6ί.οv κρίμαιι: 
1.3. Τότε διεστείί.uτο τοί; 

,uαfJηταί; αύτο V ί1•α μηδε1·l 

εί:τωσιι• οτι αύτό; έστιι· ό 
30 Χριστό; (16. :!0 [-23]). 

>>Rit eι·go episcopus inre})relιensi
bilisιι. qιιi alterιιm ligat aιιt solYit, 
ιlignus sit ligare ye} solYeι·e in 
caelo: >•sit uniιιs ιιχοι·is Yir, so
bι·ius, castιιs, ornatns, l1ospitalis, 
clociJ)ilis, non Yinolent.ιιs, non per
cιιssoι·, se<l ιnoιlestιιs, non litigio
sns. 11011 concιφitor }Jecnniarnω, 

bene praeRiιlens dωηιιί sιιae, filios 
lιa1)ens sιι1)clitos cnnι 01nni casti
tate•ι. si talis fuerit. non ininste 
ligaiJit SHJJeι· terraιn neque sine 
iιιdicio solYet.. pl'Opterea qιιae
cιιιηφιe solYerit s1ψer terraιn qtιi 
l111iιιsιnodi est, sol1ιta er1111t et ι:1ι 
caelo, et qnne ligaYeι·it s1ιpe1· te1·-
1"anι, lίgιιlα e.ru1ιt et i1ι caelo. 
si eniιn <non. fneι·it CJnis (ιιt ita 
ιlίcaιη) Pε>tnιs et non l1a 1ηιerit 
qnae in lιoc loco ιlicιιnt.ur quasi 
acl Petrιιm, et. pιιtaYerit. se posse 
ligare, ιιt sint. ligata in caelo, et 
so}yere, ιιt sint ι;οlιιta in. caelo, 
ipse se falHt, 11011 intellegens ΥΟ- ii3:? 
lιιnta t.em scriρtιιι·ae, et ))inflatns« 
inciclit >:Ϊη incliciιιιη clia.boliιι. 

1.5. Tu1ιc pι·aeceρit ιlisciψιιlis 
δ·ιιίs, 1ιt 1ιeιni1zi flicere1~t q1ιο1ιiωιι. 

i ρse esl G'lιι·ist·ιιs. e.ri1ιde coepit 
les·ιιs ostendere ιliscι"p1ιlis s1ιis quo-
11 iιι 111 ο ρortet e·ιι 111 ire ί ιι Η ier1ιsale11ι 

1- 1 I I. Τίιη. 3. 2-4 - 18 ff \' gl. Haι·nncl-c τυ. 42. 4. 13S Α. 3 -

23f Ygl. Ι. Τίιn. 6. 4 - 2:> Ι. Τίιη. 3. 6 

ΗΙ έι•ταί!fJα ιΌ; :rρό; Πέτρσι• Koe. 
vgl. lat. 26 κρίμrι κι ηrl. lat. 
:πώμα :\ΙΗ 

1 ιψi>'cιφηs < Η 2 a)tρι·ιιιιι 

+ aιιt. R :J dίgηιι:-: sit (:c ίη ras. 

ιlignιιs Β L ιιt. ίnη•ηίatιιι· ιlίgηιιs R 
10 lιabens + sίiJί R 12. Η. 161 tcrra 

α:ι 14 sιιpPl' tel'1'am ~-· < L 
11'\ ;ιιuη) ΚΙ 2ί pι·aecepit] ...L. ilιs L 
2U CIΙri:-:tιι>' < Ι~ : ι't exin<to' (:" 
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'Λι•ιιιτlψιι μt\ι• γlγ!!ιι:ιται ίiτι 

.'i ι··τοvηΗ•ς τnι\; /Jι:ιι)εκιι ιl:ιέσπιί.Fι' δ 
, /ησοί>; ί.Ιγωι• ιιvτnί:; . Fίς ύι)όι· 

f??ι•ιiJι• ,'1 IJ ιί:ιfJ.ι?ψFιι 

ιο καt δσα {ξιjς ιlι•αγlγuα:ιται t·Ιρη
κέι•αι αύτοίς, :ιt!μπωι• ωjτοv:; έ:ιί 

η)1' ιl:rοστοί.ψ·. aρι.ι. /)~/' τd τιίίι• 
ά:rοστόλι•ιv 1ίόη :rοιοvιοτα.; έ.ΙJγοι• 

' 1 'β ι~ ( ') ι ., αυτους ε οt.•r.ετο και κηρι•σσειι• οτι 

ι."i αύτdς είη ό Χριστό;; είτε γaρ 

έβούλετο, ι'.ίξιο1• ζηη}σαι τί διί:ιοτε 

ι•ίiι• διαστέί.Ι.εται τοίς μι.ι.Οηταίς 

ί1•ιι μι) εί:ιωσιν δτι uύτος ε'ίη ό 
,,. ' , ' '!tβ '" -.-ιριστος; ειτε μη ε ουι.ετο, :ιω; 

:?ο δύι·ιιται σιύζεσΟι.ι.ι τa ηj; ?.ι:rοστολιj;; 

25 

311 

f'/ ιιι·ultιι Jιalί α ιsηι iorib·ιιs et prίιιci
Jιilnιιs et -Yrribiιs et occiιli r::t tertia 
ιlie ι·es1ιrgere. 

~ΙΙΙ>cι·iηι; φιίcleιη scriptuω 
est, φιοηίωη ι.lιοs clnoclcc·int ιnisit 
fcsιιH ι1ic·cns eis: in Υiιιιη gcntiuιη 
nc a hieι·it.is, C't. in ci,·ita teι; Saιna
ι·itωιoι·n ΙΗΗe introea ti:;, Hecl ite po
tiηs :ιcl OYes }Jenlit.asclωnuslsι·ιιelιι 
et ceteι·a, qnae dixit aιl eos ιnit
tens eos acl pι·aeclicanιlωη. Yi
clcannι::; eι·go si apostolatus iaω 
opω·a facientes eos Yolebat etianι 
}Jraeclicaι·e qηoniaιn ipse erat Clni
Htns, et sί yo}ebat, clignuιη est 
φιaerere, qηicl e:;t φωιl nnnc 
}JI'aec·ipit ιl·iscip1ιlίs S1tis, ut 1ιe1n·ini 
ιlicarιt q1ιο1ιiιι.nι ipse est Clιrist·ιιs. 
si aηteιη nolebat, φωηιοclο sa.l
Yentnr φιae de testin10nio nιan
clatn snnt eis, 
φιale est illncl: •·t.raclent eninι YOS 
in conoiliis, et in s~ynagogis snis 
flagella bnnt YOS, ct ante }Jraesi
ιles et reges stabitis }Jι·opt.eι· nιe 

in testiιnoniιιnι illis et gent.ibιιsιι, 
ye} illιιcl: ι•cιιιη tι·acliclerint YOS, 
nolίte so11iciti esse φιοηιοclο ant 
φιid clicat.is; c1abitιn· eniιn Yobis 
in illa Ιιοι·a φιicl dica t.isι< et ceteι·a 
qnae seφιιιntur nsqne: »non con-

i) :\lattl1. lU, 5 
31 ::\Iatth. 10, 23 

:?:! )lattlι. 10. 17f - 2;' )lattl1. ιο, 19 -

1-1 (καl) Diehl 
ΗΙ i. m. ri.:roQία Η 

1;) ;•ά!! < Ha 1-ΙJ a-ι·esιΙΙ·geι·e < )" ί 1. ci-
vitate<ΙD) ? Kl 19/2U salvcnt11r G 
solYentιιr L <li::<soln·nt.ur Β 23 coιι
eilio α Pa.scll con;;ilίo L : in~ Β Pasel1 
< G L sιιί::< χ Pnsclι + et ρ 

30 <licatis] lοφιnnιίηί L Pasclι 
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;j 

10 

15 

καl τtιίJτα δ' ι'.ίι• τις ζητι]σαι κατa 
τdt• τό:τοΙ" aρα ά:τοστέλλωι• τούς δώ-

20 δεκα σοκ ά:τέστελί.ει• (ιύτοi•ς q:ρο
t•ούι·τα; ότι αύτός είη ό Χριστός; εί 
δέ τούτο iq:ρόι•οι•ι· οί δώδεκrι, δη
λοι·ότι καi ό Πέτρο; · :τώς ούι• 

μακαρίζεται ι·ϋι·; 

30 

iμqαlι•ει γάρ ;ί ί.έξι; διa τοvτιι))' ότι 
ι•ϋι• πριστοι· αύτόι• ι':Jμοί.όγησει• ό 
Πέτρος Χριστοt• 'ι'ίόι· ),τofi Οεού τού 

35 ζιίjι•τοςιι. 

sunnnal>itis ciYitates Israel, do
nec \'Cιιia t filins hωninisrι. nescio 
qnωnoclo haec intellegi possint, 
ιιisi confiterentur Iesnnι esse Clιri
stull1, necnon etianι illucl quod 
clicit: »OnHris qui confessns fuerit 
nιe coranι lιominibusιι, qualenι 

significet confessioneιn in Clιri
sto, nisi aliquis aιtdeat diceι·c quia 
nolebat tunc pι·aedicaι·i, quoniaιn 
Iesus ipse est. C'hι·istns. secl lιaec 
clixit nt inteψretationem loci 
lιnius non acl fntnrunι tenψus 

tralιat, secnnclιιιn qιιocl postea 
cliscipuli Iesn noιuinati sιnιt Clιri
stiani, inciι)iente ab Antiochia 
nonιine isto. · 
illnd etiaιn in hoc loco qnaeι·en
clιnn cst ntι·uιu, cιιηι ιnitterentιιr, 
iaιn cognoscebant quonianι ipse 
erat. CΊιristns. et si ianι cognosce
bant, sine dnωo cognoscebat et 
Petι·ns. qιιonιoclo ergo 
post tanta interrogat eos: »vos 
autenι qnenι ιne clicitis esseιι 1 
qnanclo et responclenti et dicenti 
Petι·o: »tn es Christns filius dei 
\'ΪΥΪιι, 

clixit: >>beatus es, Simon Bariona, 
quia caro et sangnis non ι·evelavit 
tibi,sed paternιeus qniestincaelisιι. 
per lιaec eιrinι sernιo denιonstι·at, 
quonianι tnnc prinιιnn confessus 
fιιerat eιιιη Petι·ns Clιristιιιn filium 
>)dei viviιι. 

6 l\Iattl1. 1 Ο, 22 - Η ff γ gl. Act. 11, 26 - 2-Hf ::\Iattlι. 16, 15- 1 ί -

32ff Ygl. ::\lι:ιttl1. 16. 15-1ί 

32 έι•rμιίι•ει )I 21 si cognosceiJant iam L 
22 et Pascl1 < χ 2ii esse diciti;; 
L Pascl1 :ΙΟf non caro et sangιιis G 
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ιί μlι• οvι• .1ΙιπfJ11ίιι:: :π:τu{ηκε κιιτιί. 

τι1·α τώι· άvτιγ[!ιί.q-ωι• τό τότε διε · 
στείί.ιιτυ τοίς μαfJητ11ίς ί'ι•α 

μηι)t'1't ι-ί':τωσο• ϋτι αύτό; 
.i t~στιι· ύ Χριστι)ς. ύ δΕ .\Ιίl[!ΚΟς 

"έπετίμησf'Ι' αύτuίς•ι ιτησιι• »ίι•υ. μη
δεl'ί ί.έγωσι :τερί αύτοΕ((, ύ δέ "1οv
κί1; ,.f:τιτηη]σας(( ιτησiι· >>αuτοίς :ταρ

Jίγγειλε μηδε1•ί ί.έγει1• τούτοι< - τί δέ 
ι ο ~>τοvτοιι ιj δτι καi κατ' αύτόι· a:το

κριΟείς ό Πέτρος είπε (:τρό; τό 
>1τί1•α με ί.Ιγετε είι•αι•< ;)· >>τόι• Χριστόι• 
τού fJεοϋιr. lστέο1• μέ1•τοι δτι τινά 

τώι· άιοτιγριί.φΜ' τοϋ κυ.τaλlιιτfJαίω• 
ι.j έχει τό i:τετίμησε1·. 1j ,ιιέι· οvΊ· 

έ:τα:τόρησις δοκεί μοι είι·αι γε7'Ι'αtο
τάτη . λύσις δέ αvη'jς άι•αντίρρητος 
,. ο' .11 •• , I ,, ~ 
.,ητη ητω, ιιl' ο εvρισκωι·, εωι ?Ι 

:τιστικωτέρα τώv ύφ' 1jμώι• ί.εχfJη-
2(1 σομέι•ωι• ώς ύπό μετρίωι·, εl; μέσοι· 

ιrερέτω. 
Πρόσχες οvΊ• εi δ·ι~ι·ασαι ί.έγειι· 

δτι τό :τιστεvεσfJαι 'Ιησοί51' εlι•αι τόι• 
Χριστόι• έJ.αττόι• έστι τοϋ γι.ι•ώσκε-

::!.j σfJαι τό :τε:τιστεt•μ{ι·οι• · τάχα δέ καi 
τού γιι•ώσκεσfJαι 'lησοvι• εlι•αι τόv 
Χριστόι• διαqορά iστιι•. ού :τω•τός 
τού γιι•ώσκοι•το; όμοίως αι~τόι• γι-

, rι ' "J"' \ ι 

1•ωσκοι•το;. οτι μει• ουι• το :τιστεvε-

30 σΟαι χωρίς γι•ιόσεω; έί.αττόι· έστι 

τού γΙΙ·ιόσκεσfJαι, δijί.οι· έκ τοf. κατά 
'Ιωάνι·ηιι· »***έάv μείι•ητε έι•τι~ί.όγφ 
τψ έμφ, γ1·ώσεσΟε η}ι• άλι}Οειω•. 
καi ή άλψΟεια έί.ει•fJεριhσει ύμίl;ιι. 

Et "ricle si potes huiusιnodi 
facere quaestionis solntioneιn di
cens, qt1oniaιn cι·edere Iesuιn esse 
('hι·ist-unι nιinns est qnaιn cogno
sceι·e. 

qnonianι autenι ωinus est, 
nιanifestatιιr ex eo qnocl ι·efert 
Iohannes ita: ιdicebat ergo Iesus 
ad eos qni crediderant ei Indaeos: 
si -vos ιnanseritis in -verbo ιneo, 
cognosret.is -veritateιη et Yeritas 
liberabit vοsιι, 

6 )Jarc. 8, 30 - 8 Lιιc. 9, 21 - 12 )latth. 16, 15f 
28. 32 Jol1. 8, 3lf 

Luc. 9, 20 

3 μαθηταίς + (αύτυί•, i. 8 1.1 :rαρ-

1ίγγεί.ε Η 16 d:rόρησις )la 1 ί i. m. 
ί.ύσι; Η 20 ύ.:τό μετρίων Diel1l ιl:ro· 

μετρίιαι• ()Ι) Η 32 *** Diel1l, vgl.lat. 

23 quaestioni G I solutionem] 
vgl. Ζ. lϊ gr. 31 crediderunt Β 
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ότι δέ καί τοϋ γιι·ιuσκεσΟυ.ι 'lησοϋι· 
εlι•αι τοι· Χριστον διαq:ορύ. έστιν, ο-όκ 
l:rίσης τώι• γι1•ωσκύι•των γιι·ωσκόν-

~' '~ή't'~, 
τωι• υ.υτοι•, και αυτ με1• η εναργεια 

;'} τιp κύ.ι• έ:ιί :rοσdι• l:ιισηίσω•τι :ru.ρί
στησι το :rρό.γμu.. 

IO 

20 

τίς γaρ ούκ άν όμοί.ογ1ίσαι ότι 
(φέρ' εlπείι·) Τι.μόΟεος γι1'ιbσκων Ίη

σοϋ1' εί1•αι τόι• Χριστοι• οvκ έ:ιί 

τοσοϋτον πεφώτιστο είς τι)ι• ΠΕρί 
2;; α-ότοϋ γ1•ώσιι•, όσοι• ό ~:rόστοί.ος 

Παfϊ.ος :ιεφώτιστο; καί τοϋτο δ' av 
τίς ο-όκ ύ.ν παραδέξαιτο ότι. κύ.ι• 

πϊ.είοι·ες άληΟεύοντες λέγωσι περί 
Οεού ότι »α-ότός μοι δέδωκε τών όι·-

30 των γι•ώσιι• άψευδιj<<, ούχ όμοίως τρα
νούντες καί καταί.αμβάνοι•τες τά γι
νωσκόμενα ο-όδe τψ aριΟμι!) τοσαfΊτα 
γιι•ώσκοvτες τούτο έροϋσιν; 
ο-ό μόι•οι• δε κατa τψι διαφοράv τοv 

35 γινώσκειι• lστι τοvς γι1•ώσκοι•τας μ1) 

:!D Sap. Sal. ϊ, 1 ϊ 

ιιt (licaιnιιs: qιιan<lo ιnittebantur 

ncl praedicandιιnι, credebant qui
(leιn IesιιD1 esse Clιristιιιn, non 
t.aιnen a(lhιιc cognoscebant. po
stea aιιteιn pι·oficientes ])er cloc
tι·inaιη et 11lnra ωiι·acula etiaιn 
cognoYeι·unt, qnan<lo et inter
l'Ogιι ti co11fessi sιιnt: »t.n es Clll'i
ι:;tιιs filiιιs dei ΥΪΥί«. aut si 
ιιesti11ιentιιι· iaιn tιιnc apostoli 
cognovisse Ιesιιιη esse Clιri

RtιtnΙ, ita est responclendιιιn: 

qιιia inter cognoscere et cogno
sccι·e diffeι·entia est. 

ntJnιta: qnis sapiens 11011 intellegit 
qnoniaιu Tiιnotlιeιιs cognoscens 
Iesιnn esse CIH·istnιn 11011 tantunι 
in agnitione eins era t inlιnninatus, 
qιιantιιιη Ρaιιlη:'Ι ~ quis aιιteD1 

etiaιn lιoc ignoι·at, qιιia etsi ηιιιltί 
Yeι·a dicnnt clicentes de deo: quo
niaω ''ipse nιilιi cleclit eοι·ιιιιι quae 
sunt. scientiaιn veι·aιηιι, non taιnen 
onnιes siιniliter ιnanifeste ant per
fecte ωgnoscnnt ea qιtae ι:;cinnt, 

3 γιι•ιrισκόι•των2 < Η 26 αύ Koe lD cognosccre2 :χ* Pasch agno-
άv :\Ι Η :ιο οι~χί Η sceΙ·e μ lD/20 Ygl. gr. Ζ. 1 f 
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ιίμοίω; γΙΙ·ι:ιrrκnι•, ιίί.ί.ιί κιι/ κιιτιί τιί 
:τιιrJιιστιjσιιι• τιjι· γι·ι';'ισιι·. ι:ι; κιιτι'.ι 

τοίiτο τόι• ιί:τιικιιί.ι~ψω·το; τιιί' :τι ι

τeιJς τr)ι· ι•ίύι· t)γι·ιιι:~ιίτιι ( ι:ι; I /έτ!!ο:. 
;i μηιιιgη~!!ιιτιιι ·t~γι.,.ικ/ι•ιιι) i!χηι· τι;ι• 

ιίι·ιιιτιίτω ,ιιιικιι!!ισμιίι•. t-l Μ ίηιι~:. 
ι/μϊι• τιιι>τιι t·ί'':!ψαι. t~:τιστιίση; t·i οί 
ι)ιfJι)εκιι :rrJόn·goι• μiι· t7:rίrτπι•οι• ιιύκ 

f~γίι•οισκιιι• δ/. έξιj; Μ: τι'fι :τιστει~ε/1' 
Ι ιι κιιί 

ιίr]χά; t-ίχοι• τοί' γι ι·ιfJσΚt ι ι• καί όί.ι
ί'ιbτε':!ιt :rερ/ ιιύτοίi t7γίι·ι•JGΚΟΙ'. i'στε
ροι• δt\ :rgοi'κο:ττοι· lι• τι'fι γιι•ιbσκt'LΙ'. 

ώς δύι•ασDαι χωr]ιjσαι τιjι• ά:τό τοίi 
I ;i :τατgος γι•ιίΊσιι• a:τοκιιί:v:rτοιοτrι; το ι· 

υίοι• - έι• όποίq. καταστάση ό ΠΙ

τgος 1jι· ιίι·ίκιι lμακιιgίσΟη · 

20 

καi γά{! μακαr]ίζεται οvκ i:rί τι'fι t·ίgη
κέι•αι · »σύ εl ό Χριστn;r< μόι•οι•, ιiί.ί.ά 
μετά η}ς προσΟιjκιι; τιj; ι>ύ vίο; τοv 
Οεοϋτούζώιοτοςιι, οί γοί'ι·: aι•αγρά!j'ω'-

2ii τες Μaρκος καΙ Λοι•κίί; a:τοκριDiι•τα 
τοι• Πέτροι· εiρ11κέι•αι- "σύ εl ό 
Χριστος<< καί μιj :rροσΟέι·τε:; το :ταρά 
τιfι ΜατDαίφ κεί,ιιει•οι• (»ό vίος τοϋ 
Dεοϋ τού ζώι•το;ιι. διά · τοίτο > ούκ 

30 ιiι·έγραν•ω• τοι• l:τi τι'[J εί"ρημέιοφ 

μακαρισμοι• καi τι)ι• μετά τόι· μακα

(!tσμοι• εύί.ογίω· ).έγοι:σω• το 'σύ ε{ 
Πέτρο::•ι καi τι.ί iξιj;. 

3."i 

ιιt <licιιιnns φιοηiηιη tιιη<· φιi<lcω 

RJ>Ostoli 
initia cognitionί:; Un·i:,;tί lιalJe

Jιant. ct. cxigιιa cognos<·cl>ant <le 
illo, ]JOsteιι ιιηteιη ])rOf<.'('Cl'Hllt Ϊη 
agnitione ipl'ins. ιιt ]Jossent ca
peι·e s<·ientίιηn CΊn·isti ι·eye]ιιta.ιn 

l"il>i ιι pιιtre, φιeιηa<lιηο<lηιη Pe
tnιs, cιιi et <lixit: >•beatns es, Si
ιnun, φιia ηοη <·ω·ο et sιιngιιis 

ι·cvelavit ti1ιi, se<l ]>ater ιηeηs qui 
est in caelisιι. 
et beιιtificatnι· non solιnn in eo 
qno<l <lixit: ηtιι es C'lιristnscι, se<l in 
eo nιagis φιο<l ιι<l<li<lit: >•tn es CΊ11·i
stns filins <lei yjyiιι. ::.\Ιιιrcιιs Υeι·ο 53-! 
et Lιιcas scriι)senιnt Patnιω ι·e

spon(lenteιn <lixisse >•tιι es (Ίιri
stusιι, non a<licientes, qnod posi
tnnι est in ::.\Iattlιιιeo, .. filins <lei Υi-
yίιι, ]>I'Optei·ea. nec S<.'I'ipsernnt a<l 
confessioncnι Petι·i ι·elataιn beat.i
tn<lineω HC(fUC (post lJeatitn<li
neiιι) benc<lict.ioneιn <li<·enteιιι: >•t.u 
es Petrns ct. sn]>Cl' ]ιanc pet.raω 
ae<Hficιι})o ecclesianι Ιηeιιηιcι et 
cete1·ιι. 

3. 1;) ff Ygl. :\lattlι. 1Ιi, 17 - 22ff :\Iattlι. 16, 16 - 26 :\Iarc. toi. :?9 (Lnc. 
9, 2(1)- 2S Ygl. )Iattlι. 16, 16 -- 30ff Vgl. )latt.lι. 16, 17f 

2; τιί] τιϋ Ha 2~.·2u <ϋ τοfτο/ 14 1JOSSίnt α 24 \"ι>rο] ('JlίΙn 

ΚΙ naclι Κο<'. ,·gl. lat. Β L :{0 Pι>tri < ~· 31 /post 
beatit.ιιι\inι•ιn) Dielιl. Ygl. gr. 
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16. "Η δη δi καί τό πριϋτοι• 
lξεταστέοι• δτι τa μeι• ίίi./.α περl α!J
τοϋ καηίγγεί.ί.οt• ι&ς μεγάλου καl 
ΟαυμαστοiJ, τό δε .\"ριστοι• <αf.τόt•) 

5 εl1•αι ούδέπω lκιίρι•σσοι•, 

ίι•α μι) δοκοίη ό σωη)ρ άq;αιρείι• αv-

1() τώ1• τι/1• έξουσίω• τι/~· περi τοϋ καταγ
γlί.ί.ει!' αύτόι• Χριστόι•, ?}ι• πρότεροι• 

lδωρήσατο. καl τάχα τι; τιj) τοιού
τφ ϊ.όγφ παραση}σεται q:άσκωι• 

ιός l1• είσαγωγfj δεδιδάχfJαι ύπό τώv 
1;ϊ άποστόλωι• τοvς 'Ιουδαίους τa περί 

τοϋ 'Ιησού έ~·δοξα, ίι•α τούτοι; έν 
καιριp lποικοδομη{) π καl τa περi 
τοϋ Χριστόι• αvτόι• είι•αι. τάχα δi 
πολί.ι'ι τώι• πρός αvτοvς ί.ε/.εγμέt•ωι• 

2ο προς πάι·τας είριjσΟαι τοvς πιστεύω•
τας δυι·άμει · ού γaρ μόνοι; τοί; άπο
στόί.οις ΕΙJ1Jρμοζε το »ΕΠl 1ίγεμόι•ας 
δi καl βασιί.είς άχfJι}σεσΟε έι-εκει• 
iμοϋ, εί; μαρτύριον αvτοίς καl τοίς 

25 'f{)ι•εσιιι, τάχα δi οvδ' δλω; τοίς άπο
στόλοις, ιlλί.' ϋ.πασι τοίς πιστεύειι• 
,ιιέί.ί.ουσι το »παραδιύσει Μ ιlδεί.φος 
άδεί.q;οι· εί; Οάι·ατοι·ιι καl τa έξίjς. 
άλλa καl το >>:rίi; οvι• όστις όμοί.ογι}-

30 σει έιι lμοlιι κιιi τa lξιjς οvκ ίδίως 

τοίς ιl:τοστόί.οις, άJ.ϊ.ι'ι κui πiiσι τοίς 
πιστεύουσιJ• είρηται. κατa τοϋτο οvι• 
προiJποτύπωσίς έστι διδασκαί.ία; διι'ι 

1U. Αιιt it.a tι·act.anduιn est, 
non qnia tιnιc doccbant Iesunι 
esse Christunι, et nιodo praeceι)it 
eis nt ηeιηίηί dicant, sed tunc 
qιιidenι leyiteι· de eo adnuntia
bant quasi cle nιagno et admira
bili >iro, Clιristnιn antenι esse 
euιn nonclnιn aclnnnt.iabant, 

seιl qnasi acl incluctioneιn lndaeo
rum qnaedaιn ιnodica praenιitte
bant cle eo, nt praeparatis ex 
paι·te 111odica acl fideιn eins teιη
})Ore oppoι·tηno etianι lιoc adde
ι·etur, qnoιl ipse esset Christns. 
ant certe ita qnaestio est solven
cla., ηt. clicanηιs: plnra, qιιae tunc 
Chι·istus acl aι)ostolos clixit, ηοη 
tantunι acl aι)ostolos ι)ertinebant 
quantuιn acl oιnnes credentes in 
Christιιιn. nec eninι solis con
Yeniebat apostolis qnod est clic
tunι: »ante pι·aesicles et reges sta
bit.is propter ιηe in testimoninnι 
illis et gcntibιιs«, itenι qnod ait: 
>>tι·adet auteιn fι·ateι· fratrenι in 
nioι·teni et pater filiιιιn, et insur
gent filii iιι ι)arentes et ιnorte 
aclficient. ι•οsιι, secl et illιιd: »onnιis 

3ff Ygl. Hicron. in }Iattlι. 125 C: rιι.ilιi ( !) τidettιr alitιd eBBe ClιriBtιωι 
:r;racdieare, alitιd lcBιιm ClιriBt?ιrιι.- 221\Iatt}ι. 10, 18- 2ϊ. 2D }Iattlι.10, 21.32 

3 κατήyγΕί.J.ιιΙ• ρ κατιίγγΕί.ιιι• :\1 Η 
.J (αύτm•) Dielιl, ygJ. lat. IU τι)1• 

< Η I καταγ;•Ιί.ΕιΙ• 1\Ι 2:t έiJ.,ΕσιΙ' 
Ha I δ" ούδ' Η 26 ά)).ά )Ι 

2 diceiJant Β 21 (qnod; pluraμ 
22 xpo Qc 2ϊ et + ιιntc ~-

32 '33 et in morτ.e nιlicient αa (aιl

ficίf'nt QC)L 
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τώι• ::ruιjς τοi•; ιί.:τοσηίί.ιιι•; i.f-i.η,ιι/
ι•ωι•, t'ιστεψJΙ' 

κάκείι·οις καί :τωτί η~ διδάσκιιιτι 
15 εlς χρήσιν έi.ε1ισομέι•ης. 

17. • Ο δέ βοvί.όμει·ος καl τό 
Χριστοv αύτον εlι·αι κεκηρύχΟαι :rρό-

~ ' - οι ι ' ι 
τεροι• v:το τωι• ακουσω•τιιJΙ' α::rοστο-

λωι• το >>δ λέγω ύμίν έι• τfj σκοτίq., 
20 εί."l:ατε έι· τι!) ιrωτί· καl δ ε lς το οvς 

άκούετε, κηρύσσετε έ:τl τιϋι• δωμάτωι•, .. 
έρεί οτι οίοι•εl κατηχιjσαι -ΙjfJέ
λι]σε πρότεροι• < άμαt•gότεροι• > τοv.; 
(:ταρά) τώι• ά:τοστόί.ωι• ά.κοvσο,ιιέ-

25 ι·οvς το Χριστοii οι•ομα, I είτ' έϋ.σαι 
τούτο οίοι•εί :τεφfJίJΙ•αι έν ταίς δω
ι·οίαις τώιι άκοvσάι•τωι·, ι~·α σιω:τίj; 
γει•ομέι·ης τού το τοιοiiτον :τι·ρl αύ
τού κηρvσσεσfJαι, εύκαιρότεροι· έ:τοι-

30 κοδομηfJΠ τοί.; :τροκατηχηΟείσι Χρι
στος 'Ιησοvς έσταυρωμένος κal έκ 
ι•εκρώιι έγι]γερμέι•ος. οπερ έιι ταίς 

(ιui cnnfeιo;sιιs fιιcι·it nιc ι·uranι 

lιωηiη ί I n1s« ct. cι·tcnι. non soli:-; 
a {)OstoliH, sc<l uωnil>ιιs cn~rlenti

lιns rlicta fo:ιιnt.. RccnnιlnΙn }ωι· 

<.Ψ~φ cliccHdιιΙn est, φιο<l Jn·acΙniss:ι 
fnit illn ιloctι·ina qιιae facta cιo;t aιl 
a IJostolos, j)Ostea 
aιιte1n inJ)lenιla, ιιt Yiιlcantιιr ca 
qniιlenι, φtae !'lψcι·ius de adnun
tiando C'111·isto SHHt ιlicta a Chι·i
sto, ηοη ad tenψHs IJeι·tinere qnod 
fnit antc Cln·isti resnrι·ectionenι, 
ι;cιl aιl t.enψoι·a IJORt fntιH·a, ]ιaec 
a ntenι qι1ae ιηaιιιlη t ιιt neΙnini 

ιlicant, tnnc HJ)OHtolis con,·eniι·e. 
1 ί. ΑιΗιιιc antenι qιιi n1lt et 

Cln·istιιιn eιηη pι·aeιlicatnnι lJriHs 
ab fi}Jost.olis. 

dicet qιιoniaιn le,·iter IJrae· 
nιitteι·e yolHit eos ιηentionenι 

nonιinis sni, nt inteι·iιn facto si
l<.>nt.io IJrae<.licationis lιl1Ϊl1Sl110(li 53.:; 
lιoc iιJsΗιιι, qιιοιl leYiteι· ιle CΊιri-
sto anιlit.nιn fneι·at., cligeι·atnr in 
sensibns anditorιnn et sic oppor
tnni us insinnet.ιιr ε.>is Iesns ('}ιτi

stns cnιcifixns et ex nιoι·t.nis sιιs
citatHs. qnoιl in IJΙ'inιis nec ipsi 
apostoli cognoscebant, sicιιt prae-

11) ~Iattl1. J(l, 2i - 22-108,1:1 Ygl. (~luc Xr. 23 Οι·. - 311 Ygl. 

Ι. Kor. Ι, :?3 

23/24 <ιϊμαt•ράτεροι•/ und <:ταρά· 
Kl nach cΙuc Nr. 23 und lat. 
26 τούτο] τό Η 

J•αι ::.\1 
:τ.ειιιr θ ιj-

ι;:; apostolis *** Ku(', η~!. gι-. 

17 euιn χ esse μ ? eιιιn < es:>e;. Diel!l 
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ιΊρχιιϊς οvδέ αvτοι~ uί J.πόστuλοι fίδει
σω• · γ!γραπται γae έι• τοίς ι·vι• έξε
ταζομέι•οις ότι άπο τότε iίρξατο 
δ 'Ι η σ ο iJ ς δ ε ι κ ι• ύ ε ι. ι• τ ο ί ς μ α -

,) ι9ηταίς ιιύτοv οτι δεί ιιvτοι• 

ε l ς Ί ε !! ο σ ιί λ υ μ ιι ά π ε λ lJ ε ί ι• κ α i 
τάδε καl. τάδε παΟεϊι•. εi δέ τrιvτα 

ι•·vι• οί άπ6στολοι μω•Οάι•ουσι παρiι 
τοΠ' !ησοv ιlπω•τησόμει•α rιύτιp, τι/ι• 

ΗΙ άπο τiuι· πρεσβυτέρωι• iπιβου

λψ• κιιi ι~ι; ιlι•rιιeεlJιίσεται καi ιiι; 
,ιιετiι ταvτα ηϊ τρίτn ι/μέρςι iκ 
ι•εκρiuι• )ιιlι•αστιίσεται«, τί χρι) ι•ομί

ζειl' έγι·ωκέΝι πρότεροι• τοvς μrιlJη-

Ι:; τεvομέι•ους πιιρa τοίς ιίποστrίλοις 

περi τοϋ 'lησοίJ . 
ι} δτι, εί και' καη}γγέλλετο αύτοίς 

Χριστός, ώ; lι• εlσαγωγfj κατηγγέλ
λετο ού τρω·ούση τa κατ' αύτόι•: καi 

' < ' < - 'β 'λ .1. :?Ο γαρ ο σωτηρ η,ιιωι• ε ου ετο, uια-

στελλόμει'ος τ ο ί ς μ αΠ η τ ιι ί; ϊι•ιι 

,ΙΙJ}δει·i ε'ίπωσιι· δτι αvτός έστιι• 
ό Χριστό ς. τηριjσαι τ ι)ι• τε λειοτέρω• 

περl αvτοϋ διδασκαλίω• lπιτηδειοτέ-
23 ρφ καιeιτι. δτε Jjδύι•αι•το μαρτι•efίσαι 

τοίς lιuριικιίσιι• ιιuτοv σταυρούμει•οι· 

τά περt njς άι•αστάσFως αvτοϋ οί 
έωρακότε; αύτοι• σταυρούμει·οι• καi 

aι•αστάι•τrι μω?ηταί. 
:~ο εί γάρ οί άεi ιιύτip συι•όιιτες άπό

στο}.οι και πάι•τα έωρακότε; )>ι'l 

lποίει Οαιψάσια« κιιi μ.αρτυροvι•πς 

sen:; senno testatιn· dicens: exinde 
coeJJ1:t oste1ιdere ιliscipulis s1ιis, 
φιωιiα ιιι ο ]JOrtet ire e1ιιιι iπ 11 ieru
saleιn et 1ιιulta ιχιti α seniorib1ιs et 
JΙI'iιιci]Jibtιs et saibis, et occidi et 
teτtίrι rl ie ·ι·estagere. si anteιη tnnc 
apostoli lιaec (liscebant (le Ιesιι 

qnιιe e1·at μassnrns, quic1 aesti
nιω·e clebωnns scisse prius dc 
(Ίnisto eos qni ab aμostolis cloce-
1)antω·? 

ηιιω etsi aclnιιntiabιιtnr eis C~lHi
stns, quasi in in(lnctione non 
ωanifeste adnnntiιtbatnr. ideo 
et salvator n1ittens apostolos 
vole1)at 1ιf 1ιeιn·i1ιi (licerent nιani
feste qιιοη ία ιιι i JΙSe erat Clιristus, 
viclelicet nt ])eι·fectioι·eω (le eo 
(loctrinωn in I)OstennlJ oppor
tιιnius reserγarent, qnan(lo pote
rant adnnntiare eis qni enm vide
I'ant crncifixιιnι de ι·esurrectione 
eins ex nιortnis. 

:-;i eninι apostoli, qni senψeι· 
inxta euιn fnernnt et videι·unt 
))ιniracnla nniversa qnae fecit« 

12f Ygl. Luc. 18. 33 - 1Dff \'gl. Ηίeι·οη. in .:\[attlι. 1~5 0: potest a·uteιι~ 

jieri, ut idcίrco ωιtc pαssiοιιcιι~ et resurrectίoιιenι. se ιιol1ιerit p1·aedicari. 1ιt 

coιιι.pleto postccι sαηgιιiιιίs sacrιιιι~ento οpοrtιιι~ίιιs apostolis dίceret: >JC?ι ιιle.~ 

JυcctP. οιιιιιes getιtcs« ι•tο. - 31f Ygl. )latt.IΊ. ~~. 15; γgJ. J,nc. 4, 22? 

G δτι Lo εll\1 Η 6 I. ηαιιc? Dielιl 9 :<ciι-e L 

τεvσομέι•οv; :.\1 16 Ίησοv 1ϊ ίίτι] 18 ( ct. · 11on ιι 

Ίησυv; 1jτοι Koe 18 κατηγγέ?.ετο l\1 
25 ί)τε :.\1 cιuc Nr. 23 οτι Η 
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ιιvτοϋ τοι:: ι.()yιιι:: ιΊτι .. uιίμιιτιι tωιϊr:: 
ιιίωι·ίοι•Η 1]σαι·, t~rτκιιι·ι)αλίσι?ησω• 

::τ<ρi η)ν 1•ύκτα τοί' ::τροι)<διίrτι'Jιιι ιιι1-

τόι•, τί ο/'ει (ι'ίι•) ::τα/Jt·ίι· το ι\:; ':r(!ιίπ-
:; ρο ι• (.ιιω·Οάι·οι·τας > μιιΟιίιτιις, ι) τ ι 

ιιuτι)ς tΤη δ Χριστιίς: ι-:Ίι· (οί,ιιιιι) 
lf'f ιοόμ π ο:. τυ.ιϊτιι ι)α·στι-·ίλιιτο. 

Ιtι 

Ι;) 

18. Ό oe βοι•ί.ιJμυο:: τά tt!}ΙJ
μ{1•ιι ::τρο; τοvς διύδεκιι cl; τοι\; μπι'.ι 

2;3 ταίίτα a1'αφι!ρεσ{)rιι χρι)ι·ους, καΙ μη
δέ=τω κα.τηγγε ί.κ{ι·ω το ι\ ιl::τοστιί
ί.ους τοί; aκοvοι•σιι· ιιι1τι;'Jι• ί)τ ι ιι ιl-

\ , t' ,,.. , ι ,., ~β ι 

ΤΟ.ς EIIJ Ο .ΛQΙστος, ΙfΙJσΕΙ Ι/ΤΙ f ο·υ-

ί.<το ηιρηfΝjl'(ιt τιjι• τοί': Χ!!ιστu;; : 
311 {ι•ι•οιω· l::τι;τε::τλεγμ/ι•ηι• τιy 'Ιησοί' 

οι•όμu.τι ηj τελcιnτ/ρq. κιιi σιιιτηρίφ 
κηρύξ<ι, ιJ::τοίιιι· i::τιστιί.μει·ο; ι) Πιιί'

λος fλcγε lίορο·ι?ίοις τιί ·1γι~ δi· 
lκριι•α μηδfι· εlδfι·αι iι· ύμϊι· εί μιj 

35 'ΙησοίJι• Χριστοι· κω' τοί'τοι· lστα.ι•
ρωμέι·ο1'<ι. διο ::τψ)τεροι• μlι· 'Ιησοί'ι·. 

ct tc:,;tίιηοηίιιΙΙι lιcι·\ιίlιιιcι·ιιηt 

ycι·bis ciιιs, φωηiωη i•\'CΙ'I)a Yit:ι<· 

netι'l'lιnc« cι·nJΙt .. κcnn<lnliz:ιti suιιt 
111 ι·η 110ctι' φιa tι·n<lciJntιιr, 

ψιί<L nι·lιitl'Hllllll' JΙHHH\Il'OS l'OH 

iΊιί:,;Η(' ψιi ]Η'Ϊllιιιιιι ηιιιliclιηιιt, :-;ί 

nιιιliHHcnt φιiη iμι:;ι· c·ι·nt (ΊH·i

:-;f.nr; ~ JΗ'ιψteι· φω<l J>Hl'<·c•ns <·i:-; 
ωanιlat fi))OSto}i:-;. tιl ?1e11ι·ί1ιi ιli

rrιnt. φιiα. ijι8e e81 C'Μ·ίι;t~ι.~. 
xicnt fecit J>alllιιs, λtlιenicn

sibns ιι<llωc nHliiJιιs constitutis, 
a<Lnιιntians eι:-; Hon CΊn·istωn 
filiιnn clei. r-;cιl Yinιnι φιeη

ιlaω lιoc nιoclo: .. tenψoι·a igitιn· 

ignoι·nntiae <leιψicic•ns <leιιΗ. ηιιηc 
<lcnιιntiat. οιηηί Ιηιs lιοιηiηί bns 
ηωqηe pacniteιιtiaιn agcι·e, eo 
qιιο<l statιιit. <lieιn iιι<licaι·e oι·IJeBΙ 

in aeφιit.nt.e. in Υiι·ο φιeω f'tatιιit 
fiιlenι J>rae,.,taι·e oωnii)\ΙS. ι·esιιsci

tnns eιιιη η ωοι·tιιίs'·· 

18. Qιιi ergu yιιlt, lιnec qιιa<' 
t.ιιΗC acl η μostolus <licta s1ιnt, pεΨ
tineι·e ncl tenψoι·n ])OKt fιιt.ιn·a et 
necdnω Π]>Of'tolos tιιnc }H'aecli
casse, φιia ΪJ>He esset. C'ln·ist.ιιs, 

hιιiιιsnιo<li clat ι·ationeιn: φιο
ηίaω inteι·inι φιiιleιη ηοιιιeη Ιesιι ;;:Jι; 

Yolιιit μrae<licω·i, ('Jn·istυιn an
tcιn ι't cnιcifixιιιn tenφoι·e ΟJ>

μοι·tιιιιο ]>Ost. J>assionenι et ι·esω·
ι-ectionenι, φιωι<lο et ι-ebιιs ΪJ)si:-: 

φιο<l ιli <·c IJa tω· μoteι·a t acl]>I'O
Iιnri. φω<l scicnκ cliι-ebat. ΠJ)Osto-

Jιιs ιΗl ('oι·intlιio~: ΙΗ'C cηιιη 111-

1 Ygl. .Jolι. 13, 1>8 1.:) λct. Ιϊ. 30!' - :~;J [. Κοι·. ~. 2 

4 Ί1ι·> Κοι· 

ΚΙ, Ygl. lat. 
;, :ιιιl/'tJιίι•οι•τας' ."i ]H'Opteι·- XJJ:; ,γ* Ριι,.;ι·Ιι < ]. 

:!fl ΥΪl'Ο 1\:J ΥΪΙ'\1111 Χ 2l})l'ι\E'St.<1I'C fi<Jt•JIΙ 

οιηηίl)ιιs L 28 ιlι•t υc 31 ct. < L 
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τάδε τtl'ά :rοιοvι•τα καί τοιάδε τιι·ά 
αύτόι• διδάσκω•τα εlι•αι έκήρυσσω·. 

1•Πι• δ' δτε Πέτρος Χριστοv α·ύτόι• 
είι•αι όμοί.ογεί vίόv »τοiί fJεoiJ τοv 

5 ζώι•τοςιι, ώ; μή βουί.όμηος κηρύσ

σεσΟαι αύτοι• 1/δη Χριστήι•, ίι.' εύ
καιρότερον κη(!vχlJiΊ κιιi iστω•(!ω
μέJ•ος, διαστl λί.εται τ ο ί ς ,ιιrι {)η -

τα ίς ίι•α μ ηδΗl ε ί:zω σ ι ι· δ τ ι 
10 αύτός έστιι• ό Χριστός. -;ιαρί

σταται δέ :ιως τοvτ' είι•αι τό βού
ί.ημα αύτοv κωλύοιτος κηρύσσεσΟαι 
αύτόι• είι·αι Χριστόν f~Κ τοϋ ά:ιό 

τότε ιjρξατο ό ΊησοίJς δεικι··ί--
15 ε LJ' το ίς μ α1J ητu ίς αύτού δ τ ι 

δεί αvτοι• Fίς Ίεροσόλtηια 

άπεί.{)είι' καί :zολλά παΟεί1• 
, ' - β ' ' -α:ιο τωι• -;ιρεσ vτερωιι και τωι• 

έ-;ιιφερομέι·ωv. οίοι·εί γάρ τότε κατά 
~Ο τόι• καιρόν έγι·ωκόσι τοί; μαfJηταίς 

• Ιησοvν εlι·αι Χριστόι• vίόι• »τοv 
fJεo·v του ζώι•τος«, ά.:τοκαί.ύψω•τος 

αύτοίς τού πατρός, κηρ·ύσσει (άvτi 
του :ιιστεύειι• αύτούς εlς • Ιησοvι· 

~5 Χριστόι• >>έσταvρω,ιιέι•οι•«) :zιστεύεο• 
είς Ίησοvι• Χριστόι• σταvρωfJησό
μει•ω•, άί.ί.ά καί (άι•τί τού :zιστεύειι• 
είς 'lησοίJ·ι• Χριστόι• καί τούτοι· 
»iγηγερμέι•ο1• έκ ι•εκι,>ιuι•ιι) διδάσκει 

30 αύτούς -;ιιστεύειι• είς • Ιησοvι• Χριστό ι• 
καί τοϋτοι• έγερΟησήμΕΙ'ω• έκ ι·εκριaι•. 

έ-;ιεί δ8 >>a:zεκδι•σάμει•ο; τά; aρχάς 
καί τάς lξnυσίuς έδειγμάτισε 

clicaYi sciι·e qnid in vobis nisi 
Ιesιιηι Clιristιnn et Ιηηιc crnci
fixιnn«. eι·go prinιunι quiclenι 

lesnnι })l'aedicavenιnt talia et 
ta.Iia facienteιn et lιaec et lιaec 
pι·acdicantenι. ηιηιc antcnι post
qnanι Petnιs confessns est eιnn 
Cln·istunι filiιnn >>ιlei vivi«, qιιasi 

nolens eos hoc intcι·inι praedicare 
pι·acceι)it clicens, ut 1ιemi1ιi dica1ιt 
qιιία ipse est C/ιristιιs. propter 
qιιaηι antenι cansaιn nolebat se 
inteι·inι pι·aeclicari (~lιristι11n, dat 
ra tionenι, qιιο·ιι·ίαιn oportet eu1ιι 
(tbire in Hι:ertιsaleιιι et ιηιιltα pati. 

4. 21 Ygl. )lattl1. 10, 16 - 2.J:f Ygl. I. Κω·. 2, 2 - 29 Ygl. Π. Τί1η. 
2, 8 - 32 Kol. 2. 15 

.J: Ι. ώμοί.όγει? ΚΙ, Ygl. lnt. 
24-27 uύτοι~ς-:ιιστεt~ΕtJ' < Η 
28. 3U Χv ιιι Η 
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t?ριuμβε1~σιις έ1• :r<ιQQησί~ι έv τι'(J 

ξvJ.φο·, 
εί τι; i:ι:αισχvιηιιι. τύι· Χ(!tστοf 
στω•ρι}ι·, t~:ι:ιιισχ·vι·ηιιι τιjι• οlκοι·ο-

;i μίω• δι' ijι· έΟριιιμβt·ύι'J·ιισιιι• t~κείι·αι, 

δέοι• καl ι•κιiι•χίί.σ/Jιιι t~ι· τιy στιιι•ψ"[ι 

τοϋ κι•ρίοv ιί,ιιώι· 'Ιιισοι! Χ!!ιστοf•r 
τοι· καl :ι:ιστε·vοιτα καΙ. iγι·ωκότιι 
τιιϋτα · ! ι.ι)ι' ov<< Χt,μστοf σταυ(!ου-

ιιι μέι·ου τοf κι)σμου τι'f'ι :ι:ιστε-ύοι•τι 
t~δfιγ,ιιιιτίσΟ·ησαι• κιιl. t:Οριιψβf"ύΟη

σω• αί aρχιιί, έι· ιιί; (οlμιιι) ψ· καi 
ό aρχωι· τυf ιι/iίιι·ο; το·ί>τοι•. διύ:τε!! 
lγγi•; ιοει·ύμε1•ο; τοϋ :ι:ιιΟείι· εl:τε 

Ι ;i τό ι•ι·vι· ό aρχωι· τοv κόσμου τοf.του 
κ{κριτιιι« καΙ. ιιι•iiι• ό ιϊgχων τιιϋ 

, , • β" ο, "1: 
κοσμοv τοvτου t·κ ι.η ιισετιιι tΌ,ω' 

καl iaι· ύψοθώ (rι-ησl.ι·) iκ τιj; γιjς, 
:τάι·τας έί.κ·vσω :τgο; έμιιι•τόι•«, ού-

2U κέτι. τοσοί}τω• όσοι· <:ι:!!ύτεροι·) δυ
ι·ιψέι•οv τοί} < aρχοι·το; τοϋ) κω
):{'ΟΙ'τος έρχεσθαι :r(!o; το ι• 'Ιησοϋι• 

τού; έλκο,ιιέJ•οι'; ·ύ:τ" rιύτοf. 

Ι Ο. '..lι•αγκαίοι• μiι· οvι• τιp κη

ρvσσεσΟιιι 'Ιησοvι• .\ριστοι· •·έσταv
ρωμέι·οι•« κηρvσσεσfJαι αύτόι·· (έλ-

30 ).ι:τi; δέ έστιι· αύτοι• ,ιιiι• κηρύσσειι•, 
τοι• δi σταt•ρον αύτοii σιω:ι:ϋ.ι•). καί 

ούχ οvτω; ιυ.ι:τi; είι•ιιί μοι φrιίι•εται 

:-:ί φιi:< ι•ηφ ι·onfιιn(litι\1' ίη ι:ι'ιι(·ι~ 

<Ίιι·i:<ti, cο11fιιηι1ίtιη· in ι\if;}ΙC'Il· 
:-~nt ionc ]ΙCr qιιιιιη t.ι·iιιιηρlωtί f;ιιιιt 
ίη lil-!llO }ΙΙ'Ϊηf'ί μatιιs et })(>t.cstatc:<, 
φιί gc•nιιs Ιωιηiηιιιη c1clιι•llιιb:ιnt. 

ι•ιιιη ιJρl)('l'ct. νοt ίιιs gloι·iιHi φι:ι:<i 

fi(1cli~ ct ι:;c·icns lιncc dispcnsa t:ι ;:J3ί 

cι:;sc in cnιce cloιηini nnstι·i Ιcsιι 

rJn·i~tί, }Jeι· (jiiCIH Crιιcifixo 111\Ιlldo 
t.ι·<Hlιι(·ti sιιnt ι~t tι·iιιnψiΙati sιιnt 

)JΙ'ΪllCΪ}>atιιs CΪS solis φιί Cl'C(}ιιnt. 
in φ1ibιιs pι·inc·i]>atibιι~ nι·bitroι· 

fιιisse etiaιn pι·incipeιnlι ιιί ιιs ll1 ιιη-

(\ί. pi'Opteren iιιxtapιιssioneιn fac-
tns cliccbat: ))J11111C pι·inccι>s Ιηιίιι~ 
llHΙHdi iιιclicatns est: 111\liC iJΙ'Ϊil· 
CC}JS ]ιιιίιιs lll\tll(}j CX}>ellίtιιι· fo
ι·asrι. qno eχιηιlsο •si fneι·o (ίιιιJuίt) 
cxaltatns a tρrι·a, oιnHef-: t.ralιanι 

ad ιne Ϊ]>SΙΙΙ11«, Yidelicet. iaιn 11011 
tantιιnι qιιaηtιιω poteι·a t pι·iιιs 

}JOtcnt.e }Η'ΪΗCΪ}>e, qtιi ,·et.a\Jat YC· 
nire a(l ('Jn·istιιιn eos φιί t.ι·alιe

lJωι tιn· a I> ipsn. 
19. :Necc:,~sω·ia eι·go rcs est 

<ι>raedica11do) pι·ae(licaι·i C'lιri
stιnn Ιesιιω crucifixιιιn; inιιtile 

anteιn est iι>sιιιη qιιicleιn }Jl'ae
clicaι·e, cnιceιn antenι eiιιs tιι<-cι·e. 

et 11011 t:ic inιιtilis ιnilΙi Yiclet1ΙI' 

5. 111 Ygl. Κο\. 2, 1.3 - 6. 9 (~. 101 lat.) C:al. G, 14 - l:J Jolι. 16, 11 -
16Jolι.l2,3lf- 2lfYgi.:Ίiarc.l0.14Par.- 22\'gl. Jolι.l2,32- 28Ygl. 
Ι. Kor. 2, 2 

ιu τοϋ κόσμου κι. vgl. lat. τώ 
κόσμω :ΊΙ Η 20 (πeότeρον) ΚΙ, 

vgl. lat. 21 (iiρχοι•το; τοϋ) Dielιl 

ΚΙ, ygJ. lat. 24 τιp] (iι·) τψ Κοι: 

29-31 (iί.ί.ι:rέ;-σιω:rr1ι· Koe, yg\.lat. 

lU expellituι·] yg\. <IHs Pι·asens 
in It.alal1ss. 28 (pι·oedican(lo > 
Dielιl, ygJ. gι·. I Ies11111 C'lll·ί:-Jtuιn 
Pasch :J0/31 ρι·ae<Ιicιιι·i c:c. r. Β 
32 inιιtilis ιι inιιtile χ 



ll2 Oι·igenes, )lattl1iίιιsιΨkliίnHιg :\Iattl1. 16, 20 (- 23) 

τό Ίιιαο~ι· εl:πϊι· τόι· .\gιστόι• σι ω- qιιi Ιesιιω φιideω ('hristιnn di-
-:ιωμέι·οι· ci t, tacet a ιιteηι 

nati.-itateιn eiιιs ex Yirgine ant 
stellaιn osten<lentenι nativitatenι 

" ΪI)Sins aιιt angelos in nativitate 
eins glω·iantes atque dicentes: 
»glorin in excelsis deo, et pax sn
peι· tenanι Iιoωinibιιs bonae vo
lιιntatis(( 

10 το·ός τώι· iiί.ί.ων τεψωτίωι· αvτοv, 

ώς σιω::ιωμlι·ου το~ εlι·αι αvτόι• 
έσται•ρωμ έ ι·ο ι·. 

διό::ιερ τηψ7JJ' το τεί.ειοτέρω; κη-

15 ρvχfJψ·αι 1~::ιό τιίjι· a::ιοστο/.(ι)J' τά 

::ιερί αvτοv, διεστείί.ατο τοϊ:; 

μα19ηταί; α.·ύτοϋ ί1•α μηδει·Ι 
ε/'-:ιωσιι• rηlτός iστιι· 

., 
ο τι ό 

ΧριστΌς καί 1ιύτρέ::ιιζει• αύτοvς i.έ-

zo γειν οτι αύη); έστιι· ό ΧΙJιστό; ό 
έσται•ριι;μέι·ο; και t1κ ι·εκριι)ιι άι·α

στάς, ιίι·ίκα Ιίρξατο ού μόι·οι• ί.έγειι• 
οι1δi fως TOV διδάσκειι• ':liJΟΚό-:ιτειι•, 

aί.Ι.ά καΙ δ ε ι κ ι• ύ ι· α ι τ ο ϊ; μ α Ο η -
25 ταϊς αvτοv οτι δεί αύτοι· ει'ς 

Ί εροσόί. ιψ α U.-:ιεί. Ο ε ϊι· καi τa 
έξijς· -:ιρόσεχε γaρ ηj δεικι•ύειι· 

ί.έξει ο τι, ιaσ::ιερ τa αίσΟψά δεί

κι·vσΟαι ί.έγεται, οi'τω; δείκι•vσΟω 
30 εl'ρηται I ύ:τό τοϋ Ίησοίi τά ύ:τ' αύ

τu~ ί.εγr)μει•α τοί; μαΟηταί; αύ

τ ο v. καΙ ούχ οi1τω; ο~ιιαι δεδεϊχ{}αι 

τοί; έωρακrίσι σω,ι111τικι(ι; ;ι ο ί.ί. ά 
-:ιάσχοιτα rtύτόι· 

ant alia ωiracιιln Yel signa qιιae 
fecit, qnωno<lo c1ui Clιristιιnι qni
denι eιιηι clicit, cnιcifixωn antenι 
eιιηι absconclit. 
ιη·οι)teι·ea Yolens })Ostωo<lωn peι·
fect.ins })raeclicari ]JΙ'aecepit, uf 
1ιeηιί1ιi interiιn ιlicant quia izJSe 
est Clιτίsωs, et. })I'aepω·abat eos 
ιιt })Ostιno<lιnn <licant., qιιoniaω 

iνse est Clυ·istns qιιi crιιcifixιιs 
est et sιnτexit a nιortnis. et vide 
<liligenteι· qιιia non clixit: exi1ιde 
COe]Jit <li<:'el'e Yel clocere φιiα O]JOΓ
tef eωιι abιΊ·e ίη. Η ienιsale1n, se<l 
ita: eΧί11rle coe }Jίt oste1ιclere disci
}J~ιlis s~ιί.<s. φωηiηιη sicιιt corpora
lia ostencli <licιιntιn·, sic ostendi 
clicιιntιιr a C'lnisto ea quae loque
lιa tιΗ'. et 11011 sic })lltO eis, qιιi 

ωη)oraliteι· eηιη nιtιlta patienteιn 

Yi<lenιnt., Γ>3t' 

:J \'gl. :\Inrtlι. 1, :?3 - 4 \"gl. )lattlι. :?. 2 - ί Lιιc. 2. 14 

1 εί:τείι• ΚΙ, Ygl. l<tt. είι•αι )l Η Hl intcl'iιn nt ηι•ιηίηί Pa:-:cl1 

112 σιω:τουμέι•ου :\Ι 1 l f σιw:τωμέι•ου :?U ιψ,:ιιι·ι·Ε'χir υ 

κτί..] Exzerpt (Ygl.lnt.): ,;;ο kιιrz al;ι•r 

pflegtt' sic>lι Oι·ig. nicl1t. aιιszιι-

clrίίcken" Koe :Jιι Ίησοϋ] &v :\Ι 
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. i 

ιί π ο τ ιίι Ι' :τ!! f" σ β υ τ F IJ ω Ι' τιιι! i.ιιοι; 
fκαστοι• τιίιι• ό(!ιιηιt:ι·ιιJΙ', ι~Jς το ίς 

μαΟητιιίς η/ι• i.ογικι)1• δείξο· :lf(!t 
τούτου. 

2U. (1\αi) τιίτε μέγ ιϊΙJ~ιιτο 
ι)εικι•ύειι·, είκι)~ δ' οτι ,ιιετa τοϋτο 
τοί:; χ(Ι)φιτικοί; γο•ο,ιιlι•οι:; τψιι·ιί
τεροι• έδείκι·t•ει•, οuκέτι ώς είσαγο-

) ο μέ1·οι:; ιίρχιίμε1•ος δεικι-ύι·ω, U.i.i.' iJδη 
κυ.l :τ;ροκι):τ;των έι· τιp δεικι•ύι•αι. κrι/ 
f·ί:τ;ερ έστtΙ' εvi.ογοι• 1'Οείι• Οτt πιίι•
τως οv:τ;ερ ό 'l1jσούς iίρξατο τοϋ

το έτΟ.εσε, :τάι•τω; :τοτέ έτΟ.εσει• δ 
Ι.ί fιρ~ατο δεικJ•ύεο· τοίς μα{) η

ταίς :τερί τοr; δείι• αύτοι· τά γε
γραμμέι•α παΟεί1•. δτε γaρ τι)ι• 
ά:τ;ι:) τοίJ ί.όγου :τερl τούτω ι• < τιίιι• 
μυστηρίων) τεί.είω• γι•ώσιι• κατα-

~ ί. β, , ί. , , ' • 
:.ο .υ.,ιι ω•ει τι;, τοτε .εκτεοι• α:το ι.ογι-

Κ?ίς δείξεω; όρώι•το; τοi' 1'QV τa 
δεικι-ύ,ιιει•α, τετεί.ειώσfJrιι τι/ι• δεί
ξιι• τip ταϋτα Οεωρείv καl βουί.ομέ1•φ 
καi. δυι·αμένφ κυ.l Οεωροϋι•τι. έ:τεi 

2;) δέ ούκ iι•εδέχετο )):τ;ροφΙίτην ά;το

ί.έσfJαι έξω • Ιερουσαί.ημιι a:τώί.ειω• 
&.ι•αί.ογίω• έχουσω· :τ ρο; το ))ό &.:το. 

ί.έσυ.ς η)v ψυχι)ι• αύτοϋ iι·εκει• iμού, 

εύρι]σει αύτψ•ιι, διά τοίiτο έδει αύ-

24f Luc. 13, 33 - 27 )lat-tι1. 10. 39 

ι τώι•] τovl\I 3 δείξιν] ί.έξιν Koe. 
vgι. ιat. 3/4 περί τούτου] :τερί τοiί τοϋ 
<:τάθοv; καί τι/; ά1•αστάσεω; μι•στηρίοv 

rιύτοiί) Koe, Ygl.ιat. wιd Orig. in Jοιι. 
tom Χ, 35 (ΙΥ, 209, 30ff) 6 (Κα(
ΚΙ, ,·gl. lat. 7 δέ )I 8 γεvομb•οι; 
Diehι, Ygl. ιat. Η έτέί.εσεν Η 

ιδ/16 μαfJηταί; + αύτοiί Η 16/1 ί τά 
γεγραμμένα αύτόιι Η 18 '19 <τώιι μvστη
f!lωι•) Koe, vgl. ιat. 

Origeaes Χ 

ostcnsn fιιίs~-;ι• <'<ι <ιunC" ,·iιle}):ιιι
tur, qιιnιηο<lο rlisci μuti.~ ostcnsιι:-; 
cst ι·atίonal>ilis senno cle llΙ~·stcι·io 
ρassioniR ct. ι·c~o;ιn·ι·cctioni~> ΪJ>siιι~ . 

20. ~t tnnc qιιi<leιn roepil 
ostendere, conscqιιcnter :ιιιtcιη po
Rtea ca})acίoriiHιs factis pleniu~ 

<leιnonstraYit: non iaιn qιιasi ι·u
dibιιs incipiens ostendel)at, se<l 
proficiens in ΪJ>Sa ostensione. et 
si ι·ationis est. intellegere. qniιι 
oιnnino qιιοd coepίt Ι es~ιs, lιoc et 
J>erfecit. (onnιino }>eι·fecit.) ali
quan<lo qιιοd coepeι·at oste1ιdere 

ιliscip~ιlί.s. quoniaιn oportet eωιι 
ab·ire i1ι. Hίena;aleιn et pati. qnan
do eni111 <le ιnysteriis istis }>eι·
fectanι scientianι ex Yerbo qιιis 

fnerit consecntιιs, t-ιιnc <licen<lιnn 
est ex ra tiona l>ili ostensione sensn 
Yi<lente, qnae osten<lnntιn-, con
sιιnηηatanι esse ostensioneιη ***· 
c1uonianι >ιηοη cιη>it proplιet.anι 

}>erire extra Hierιιsalenιιι ea }>er
ditione, <le qna etianι alίbi <lici
tιn·: >>qni }Jeι·<li<lerit aninιaιn suaιn 
prO}Jter nιe, inYeniet eaιηιι. qnare 
O}Jot•t.ebat ennι abire in Hienιsa· 

4 :;erιno rationnbilί,.; L ι η o:;tεon

<lere Koe, Ygl. gι·. 1 ι osten:;ionι• 

, demonstι·abat. L 12 si κι "'i<' χ 
14 <οηιηίηο perfεocit.• Κι, Ygl. ιιtίφιι• 
et perfεocit Pasclι 14 1;) aliqιιanιlo 
+ <leιnonstrabat. L 21 osten:;ionεo] 
ratione c: 21l *** Κοι•, ηrl. /ΖΙ". 

8 



114 Origε-nes, Mattl1iίιιserkliίrιιng ~lattl1. 16, 20 (- 23) 

τόι· ε ί ς Ί ε ροσόί.ιψ α ά:τε ί. {)ε ίι•, 
ϊι·α :τοί.λa :τ.αΟιλJι• έι· <•Jεροσοί.ύμοις 
καί ιί:τοκτω•Οε/.; έι•) t~κείι•οις τι)J' 
ά.πιιρχιjι· τιjς έκ ι•εκριiJι• άι•αστάσεως 

:3 ποιιίση έv τοί' »iίι•ιιJ·• • Ιεροσοί.ύμοις. 
<κατιιί.εί:τωι• κιιl/ καταργώι• καi 
καταί.ύωι• τιjι· έ:τ.i τιj.; γιjς ( Ιεροι•σα
ί.ι)μ) μετa :τάση.; τί/ς έι· αύτΠ ί.ιιτρεί
ας. όσοι· μiι·γύ.'! ·Χριστrίς«οιίκ οιέγιί-

ι ο γερται έκ J'εκριiJι·, ά.:ιαρχι) τιiJι• κε

κοιμημέι·ωι•ιι, ούδi συι•ηγέρΟησαι• αύ

τιp οί γιι•ύ,ιιει•οι σ·ύμμορCfοι τιp Οα.
ι•άτφ καi τιί ιίι•αστάσει ιιύτοϋ. κάτω 
έζητείτο ι] τοϋ Οεοϋ:τόλι; κui ό ι·αός, 

Ι.> οί καΟα.ρισμοt καi τa ί.οι:τ.ά · 
οτε δi τοϋτο γέγοι•εJ', 

211 ούκέτι. 

ά.ί.ί.a τa iίι·ω, 

30 ίlτιι·α ϊι•α. lι·σηj. lδει αύτόι• είς 
τa κάτω ·ιεροσόί.vμυ. a:ιεί.

ΟείJ• καi :τ.oi.i.a έκεί :τ.αΟείι• 

leιιι, ιιt ιnulta passus in Hieι·oso
lynιis et inteι·fectns in eis J>riωi
tias ι·esnrι·ectionis ex ιηortuis 

fιιciat in Hierosolynιis Hlis »quae 
sιιnt sηι·sηηι<ι, clerelinqnens et de
stnιens et clissolYens Hierιιsalenι 
quιιe fuern t supeι· teι·raω cuιn 

οιηηi cnltιιι·a eius. qnaιn<liu eninι 
non .. ι·esιnτexeι·atChi·istnsιι ***nec 
cliscipuli eius consnrrexerant ei, 
cleoι·sunι qιιaeι·ebatηr ciνitas dei 
et teιnι>lηιη, φιο<l eι·at in ea, et 
altaι·e et saceι·dotes eiιιs et levitae 
et ιlona et sacrificia pl'O J>eccato 
et ιnnnclationes. postquaιn antenι 
>;resιιrι·exit Christιιs pι·iιnitiae dor
nιientinιn" et consuri"exerun~ ei, 
qni facti sunt conforιncs morti 
eins et ι·esιnτectioni eins, tunc 
iaιn non cleoι·snnι ab eis, qni con
snri"exeι·unt ei, qnaeritnr Hieru
salenι Yel clonnιs orationis in ea 
Yel altare Yel cnltuι·a '·el cnlt.ores. 
sed suι·sunι, et qιιιιsi qni consuι·
rexenιnt et ιonseclerunt in cae
lestibns Clπisto, Yidernnt ea qni
denι φιae fnerant supeι· terraιη 

ιlestωcta, qιιae autenι erant in 
caelis splenclentia. 
qnae ut institιιeι·entιll', oportebat 
euιn aύire i1t Hierιιsaletn, qnae 
erat ιleoι·snιn. et ιnulta pati illic 

.ι Ygl. Ι. Kor. 15, :?ο-:. Ygl. C:al. 4, 26 - 11. 16 Ygl. Ι. Κοι·. 15, 20-
12 Ygl. Rόm. 6. 5; 8. 2\Ί 

:! /ΊΗJοιτοί.ι:μοι;-iι·~ Diε-l11 Kl 
Koe, ,·gl. lat.. 6 f 'κrπαίΛ:ιοιv καί) 

ΙΙΠ(l <' I ΕfJQΙ•ιτuί.ιjμ, Koe, ygl. Ιιι t. 

.ι illί,; < Β 
18 Ygl. gr. Ζ. Η f 
2:J cnlt ιιι·ae Β 

!Ι *** Dίε-111 ΚΙ 

I U :!11 iaιn tnnc L 
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rί:rt~ τι;jι• ,~,. u.ύτιί :rr1εσβι~τl!!ιοι• 

κιιί ι"ίρχιι·!!fιιιι· κιιί ϊJ(!ΙL,ιt,ιι ιι
τfιιΗ' το,-; ί.ιιι;ιi, ϊι·ιι ι)οξιισι?tϊ (,ιιiι·.· 

1'i:tιl τι7ιι· I χι•Ι!_!I/1~1-τιιιι• τu.; fVf'[ψεσίιι.; 
.. - .. ., β ' • 5 ιωτοι· οι•ψιι-ιωι• :rρf·σ ιιτε(!ωΙ' κιιι 

ι?ειοτl!!ι•>Ι' ιL!!ΧΙf'(!Fιιιι• ύ:ιο ιl!!χιερf·ί 
τι~ iι·ί τπι'ί'μfι•ι•JΙ'. ι)οξιισι?f'j δέ ύ:rι) 

τώι• γ!!ιι,ιι μ ιιτlω ι• το ii λα ο ίJ 
άσχολοι•μ/ι•ιιJΙ' :rε(!ί γ[!ά,ιψιιτιι. ού τa 

ι ο γρα.ψ:μt:τα 'fl έλω·ι ιlί.ί.aιι τετ[!ΙLΙ'ω
μέι·ιι • :rιΨvμιιτι ΟεοίJ ::ιτιι•το;ιι. καί 
ιl:rοκτω·θιϊ ,ιιiι· iι· τοί; κιlτω ΊεQΟ-

). I R .. , ι)' ., \ "' 
σο .t•μοι:. 1 .ιισιι.ει·ση Ι' ιιι·α.στα; ει· 

--Σιιuι• O[!f't κιιί :rι:ϊ.ει Οεοv ~ιι)ι·το; 
I;) Ίεροvσιι).ιjμ l:ιοι•gω·ίψ•. 

20 
τ !ί τρίτη δέ ιίμέ(!q. iκ ι·εκριίJι• άι•έ
στη, ίι·α 6ι•σάμηο: •u:rό τού :rοι•η-

- '- ,._ "- ~ ~' 
ροι·<• και του 1Ίοι• αvτοι•. ει· φ το 

tμϋδο; i'jι· καί 1ί άδικία καί ό :rό).ε-
25 μο; καί :rάιτα τu iι·ιιι·τία οί; iστιι• 

ό Χριστός. έτι Μ το·ϋ μετιισχη,ιιατι
ζομέι·ου εί; ilγιοι• :ιι·εvμrι βεβιίi.ου 

:ιι•εύματο;. :rερι:rοιιίση τοί; ρι•σΟείσι 
βα:ιτίσασΟαι τό :ιι•εr,ιια καί τιjι• 

30 ψυχι)ι• καί τό σiίηια •·εί; οι·ο,ιια τoii 
:rατρύ; κιιl τοv 1•ίοιϊ κιιί τoii άγίοι• 

:rι•εύματο;«, il:rερ τρεί; ιίμέρω είσlι• 

ϋ.μα. iι·εστηκι•ίαι αlωι·ίω; τοί; δι' 

αύτa; (γει·ο,ιιέι·οι;) 1·ίοί; τού ψ•J-
3.3 τ,ό;. 

α .-;eηίυrίlι·ιι.s (•i11~ ι-f ιιι·i1ιι:iμίfJ?υJ 

ι-;ιΗΨι·ιlοtιιηι r-f srι·ifιis, ιιt glω·i

fiιΨtω· a1) ei~, φιί ι:aρinnt IΙι•nc

fir:ia C'in;;, ωι•]cι-;tίlηιΗ Νι·ιιίι,rίfι?ι.~ .i3!J 

ct ιlί,·ίηίοι·ίlηι:ο; μrιΊιciμiiJ'lu.; :-;ιιι·ι·ι·-

ιlοt 11111 

ct scriiJis ιιοιηιlί, cμιί nιcant 
ciι·ca littenιs non ntrnιιιcnto 
scι·iρt.as SP(l •·:ψίι·itΙΙ (lei ,·jγj .. n1a
nifesta tas, nt ocι·icla tnι· qnicleω 

in Hicι·osol.nnis qnae Ηιιηt cleω·
sιιιn, ι·cgnet aut<:'ιn ι·e:;;ΙΙι·gens ίη 

»SiοΙΙ ωonte et ciYitate (lci viYi 
Hicnιsaleω caelestiιι Sion, 
(le φιa (\ictυιn eHt in Psalωo se
cnnclo: .,ego a11teιn con:;:tίtutιιs 

sιιιη ι·cχ aJ) eo sιφcι· Siun ιnonteιn 
sanctnιn ei11s, ρraeclicans prae
c·cμtιnn cloιniniιι. 
feι·tiα anteιn ([ίe snrι·exit a HlOΙ'

tΙΙis, nt eι·iι)icns a ωaligno et a 
filio eίιιs, in qno ωenclac·inιn erat 
et ininstitia et })Ι'oeliιnn et οιηηίa. 
C'Ontι·aι·ia eis, ίη qιιibιιs (Ίιristιιs 
lιa betιn·, acllιnc aιιtcιn et a S})iι·it.n 
inωnnclo, qιιi tι·ansfigΙΙnιtnr in 
S})iι·itιHn sanctnιn, aclφιiι·at eis 
q11i fιιeι·int liiJcι·ati lιoc clonnnι, 

nt baptίzcntιn· spiι·itιι et. aniωo 
et corpω·e . i11 ηωηίηe })Ι\ tι·is ct. 
fj)ίj et S}>iι·itιιs Hanctj .. , ψιί SHJlf, 

tι·es clies sίηηιl instantes ρeι·ρetne 
eis qιιί pcι· C'OS fιιcti fneι·int filii 
lιιcis. 

lU Ygl. Π. Κοι·. 3, 3 - Η Ygl. Ht!bι·. Ι~. 22 - Ι; P,;al. ~- 6f - 22 \·gι. 

:i\Iattl1. 6, 13 - 23 \"f:!l. .Jol1. S, Η - 26 Ygl. ΙΙ. Κοι·. 11, 13 - 2!1f \·gι. 
Ι. TIH•f<ι;, 5, 23 - 311 :\lnttl1. 28, 19 

:ι < μέι·) Koe 114 (γει•ομiι·οι:;) 29 fιιeι·ant σ 

κι, yg\. lat. τοϋ < :i\1 

8* 
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21. 

5 

• Επεi δέ 

](I 

άι•άξια τά :τάfJη lι·όμιζει· εlι•αι 
15 Χριστού τοϋ vίοϋ >ιτοv Οεοϋ τοϋ 

ζώντος«, ?jττοt•α δέ καl τοϋ a:το
κα/.ύψω•το; αύτψ :τατρο; τά τ-ηί.ι . 
καϋτα :τερl αύτοϋ (ού γaρ ά:τοκεκά
ί.v:ττο rιύτιp τa :τερl τοv :τείσεσΟαι) 

2U 

διa τοϋτο :τροσί.αβόμΗος ιιύτοι• 
καΙ ώσ:τερ l:τιί.αΟόμηος τής άξίας 

τοϋ Χριστού, καi ότι >>ό vίο; τοϋ 
25 ζώντος Οεού<< οvδέν l:τιτιμι}σεω; ί.Ι

γει iJ :τράττει Ι aξιοι·, ηρξaτο ε :τι
τιμίit• αvτψ καi lu; δεομέι•φ ίλα
σμού (ού γaρ fjδει :τω ότι τούτοι• 
":τροέΟετο ό Οεό; ί/.αση}ριοt• διa 

30 πlστεως lι• τ{fj rιύτοϋ αίματι<<) εί:τεt•• 

21. Et accipie?ιs les1ωt Petrιιs 
coepit e1ιn1 iιιcrepare: '}JTO]Jiti1ιs 

esto tibi, dοιιιi1ιe, et hoc tibi 1101ι 
erit. qui ιlixit: 'l.!ade post 1ne, sa
fa?ιa, sca1ιdalu1n 1niM es, quoniaιn 
1ιο1ι sapis φιαe ιlei suιιt, sed qtιae 
lιo1ιιinis. 
Qnoniaιn coeperat Iesns oste?ι

dere discipulis suis qtιia oportet 
eu1n abire i·ιι Hierosolyιna11t et 
11!'/.ιlta pαti, aclhnc initia eorulll 
qnae osten(lebant.nr cliscens Pe
trns 
indigna lιaec filio >>clei Yivi« arbi
trabatιn· et in(ligna cleo patι·e, qni 
revelaYerat ei (nec eninι revela
tιnn fuerat ei acllnιc opoι·tere pati 

filiιιιn dei et occic1i taleιn et tan
tunι Clιristuω), 
i(leo accipie1ιs euιιι et quasi obli-
tιιs (lignitatenι Clnisti, quonianι 
>>filius (lei Υίνίιι nihil clignuιn incre
}Jat.ione clicit ant agit, coepit etωt 
i-n.creιJare et qιιasi necessarίanι ;ΗΟ 

lιabenti ι>roι>itiationenι dicere: 
'}JTO}Jitius esto tibi,ιl01nine.neceniιη 
sciebat adhnc, qnonianι hunc 
"<pro)posnit (lens }H'O}Jitiatoreω 

8ff \·gι. Orig. h01n. in Ι. Regn. 28 (111, 291, I9f): μεγάί.u. ιίδει :rιρί 

Χριστού, ούκ ιjΟέi.ιισιι• :rαραδfξασθαι τό τα:rειι•ότεροι• :rερί rιι'οτοϋ. - 1;). :Η Ygl. 
)latth. 16, 16 - ~I) Rom. 3, 2;1 

30 iαυτοί- :\Ι 3 tiJJi e,;to Β -1 qιti] cni Β Ι. 
-1 ·;ι "'a tlιanas Β 1:? dicens L 
:?0 ιlei < G · C't1 ] ac Β 30 (pι·ο·: 
posnit Dielιl I pι·opitiatorι'Ill 

Β ( G) propitiationι·m 1" (Ριι,;C'\ι) 
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ϊί.ειός ιτΙJt, κύ!!tt·. ού τιjιι μί:·ι• 
'Ο " ·' ι: , - -' , • ' :Ίf!ΙJ f~/1' α:-ιυυt'<,. ιι,ιιηο:; Τ!/ ut· αγι·οιιι. 

t~:-ιιτιμιίιι·, διά μt~ι· τιjι• :Ί{!ύΟεσιι· ού
σω• δεξιrλι· ί.lγει αύτιp· i1:ιι.ι.γε 

.; οπίσω μ ο ιι, υίυι•εi κιιτιιί.ι:-ιι:ι•τι 

[τa] δι' ι~ι· 1jγι·ύει κιιi ούκ J!!OιiJ:; 
Fλεγπ <._TU) ιlκοί.ουΟt·ίι• τιp 'Ιησοϋ. 
διά δέ τιjι· ι'1γι·υιrιι•, 01; ιlι·τικεί,ιιει•ι)ιι 

τι έχοι•τι τυί:; τοϋ ·Οεοv. εί:-ιε· σα-
10 τυ.ι•ίi, fJ:ιε!! lστlι· Ί<:β(!αϊκιίJ:; ANTI

l\EIME.YO~'. εί δέ μι}τε ιl:ιο 
U.γι•οίυ.ς t'i{!ιίκη ,ιιι}τε έ:ιιτετψ ιίκει 
τιp vίιp »τοv ζιίJι·το; Οευvιι. ί.έγωι• 

α-ύτξι το ϊί.ει:Jς σοι, κύριε· uύ 

15 μη έσται σοι τοϋτο, ουτ αι• 
ι:.1πεν αύτί(J το ϋπιιγε ό:ιίσω μου, 

ώ; καταί.ι:ιύιοτι τu ι:.-ίι·αι αύτοv ό:-ιί
σω κu.l f:τεσΟαι αύτιp. οϋτ' άι· ι;1; 

ιlι·τικείμει·α εlρηκύτι τοί; ύ:τ' αύτοϋ 
20 ί.εί.εγμέι·οι; έί.εξει• aι• τό συ.τι.ll'ίi. 

ι•v1·i δέ ίσχυσει• ιιύτοι• ό σατrιι·ίi;. 
ιlκοί.οvΙJιίσω•τα τί(J • lησοϋ και ό:ιίσω 
υ.ύτοϋ βαί1'ο1•τα. ίι:-ιοσηjσαι τοϋ άκο
λο1J1Jείν αύτιp κιιi τοϋ ό:-ιίσω τυγ-

2;) χά1•ειv το·ϋ ι•ίοv τοϋ IJεov καl:-ιοιι/σαι 
αύτόι•, δι' ώι· εί:-ιει• ά:-ιό ιlγι·οία;. 
άξιον τοϋ ιlκοί'συ.ι σατω·ίiι· καl 
σκά1•δαl.ο1• τοv ι•ίοϋ τοϋ Οευv κu.i 

ο·ύ rροι·οvι·τα τά τοϋ IJεov ίιί.Ι.ά 
3ο τ a τ ιι) 1' u1•·0 ρ ιu :-ι ω ι·. δτι δέ ό:-ιίσι•1 

:-ιρότερΟJ'1ί1•(:-ιρlι· τοϋτο άμαρτείι•) τοv 

JΙCΙ" fi<leJll in :-:nnguinc iιι::;iιιs<ι. 

cιιins ιιclf<'ctιι ιη ψιi<i<'ιη sιιsciι1iens 
ι Ίn·istιιs, ignorantiHnl a ntcnι ex
ιιrolJΙ'aJlH <lixit ci: ι·αι/e fJ08t ι;ιe, 
φιasί <lesistcnt.i p<'l' ignorantiaιn 
ct {JCI" cιι, ψιae non ι·eι:te <licebat, 
iι·e μιst CΊιι·istηηι. 8αiαιια auteιn 

<lixit ei c1uasi }Jeι· ignoι·antiaιn 
aliqιιi<l lιabenti contraι·inιn deo, 
qno<l Hebraei inteι·pι·etant-uι· cωt
trarius. si aιιteιnnon }Jer ignoι·an
tiaω <lixisset neqne incι·e}Jasset 

filiιιιn "<lei νiνiιι <licens: ρrορitί·ιι.s 

e.sto tibi, ιlοιιιiιιe, et lιoc tibi 1ω1ι 
erίt, ηωuφιaιη <lixis~et ei: 1·ade 
μost ιιιe, qιιasi <lesinenti iι·e }JOSt 
eηιη et seφιί cιιηι. et ~i nuπ (lixis
set contra1·ia eis, qnae <licta fne
rant alJ eo, non ei <lixisset sαtωια. 
nnnc aιιteιn }JΙ"aevalιιei·at in eo 
satana~, 

ιιt. <lesineι·et iι·e }>ost enιn et sequi 
eιιιη, et fecit- eιιιη }Jeι· ea qnae in 
ignorantia <lixit <lignωn. nt. an<liat. 
sa tana:-; et scα ιιιlαΖ.ιι ιιι filii <lei et: 
η.οιι scψί.s q·ιιαe (leί s·ιι-ιιt, sed q·ιιαe 
lιοιηίηί.s. φιοηiaιη aιιteιn (antea;,. 
fneι·at }JO::c:t filiιιιn t.lei Petrιιs an
teqnaιn peccιιret, ιnanifestnιη est 
ex eo φωcl 

1-11 Ygl. Β (:\Iatthaei) I, 139, 13-16 λn.- l)fYgl. Hic·J"On. in )latth. 

126 D: satanas itιterpretatιιr adι·ersari1ιs sίι·e coιιtrariιιs - 111 Ygl. " 1utz, 
Onom. sacra 'ί4ί - 13 Ygl. )l<ιttlι. 16,16 - 16-11~.13 Υ(!). Β (Cι·amer) 

Ι. 348. 1-8, (:\Inttllaei) Ι. 139. 20-26 

6 [τά] κι 7 <το/ Koe I w 
+ καί? :\Ι 12 έ:ιετετι,ιιιίκει :\Ι 13 τοϋ 
θεοϋ τοϋ ζώvτο; :\Ι Η τό < :\Ι 

17 είναι] ι ίt'ι•αι Die}ι} ΚΙ, \'g}. lat. I 
rj:rίσω αύτοϋ Κο~ 

:J xp:; γ Pascl1 ίl1:; L 10 in-
terpι·etati sunt L 13 filio α 
1-1 tibi esto Β L 28 ;antea/ Dielιl, 

''gl. gι·. 
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5 

ι•ίοιi τοί! θεοι-; ό Πlτgο:. διjί.οι• έκ τoii 

»δεΓ•τε ό:τίσω μ οι•, καί :το ι ι}σω ύμύ.:; 

άλι ε ί; ι'π{}ριύ:τωι·«. 

22. "Αμα δέ σιψκριΝ·:ί; δτι :τρο; 
μέιι τdι• Πέτροι• εl:rFι·· i(:ταγε ό:τί

σω μ ο ι•. σ υ. τ ω· ϋ.. :τ ρο; δf το ι• 
10 διάβολοι• (Fl:τιίπα ιιιiτcy· »:rάιτα σοι 

ταi'τrι δώσω. Να :τεσι;JΙ' :τcοσκιΨΙJ· 
σrις μ οι«) ,,ί_(:ταγε' σατω•ϋ.ιι χωcl; τιj; 

ό:rίσιο /'ου :τgοσΟ1ίκη;. τΟ γU.(! 
ό:τ ί σ ω το ι-; Ίησοi' είι·ω U.γαΟόι• έστι · 

15 διο 
εi'(!ηται τr} 

>•δεύτε ό:τίσω μοι•. καl :τοοίσω υμα; 
2() ά?.ιείς dι·ι'1r:μό:τωι·«. τοιούτοι• δέ έστι 

και το >>δ; οιiκ αί'ρει τοι• σταυcοι• 

αvτοίi κυ.i ι1κοί.οι·θεί ο:τίσω μοι•. οvκ 

l/στι μου CίΕιο;Η. κai ά;ταξα:rί.ύJ; 

τιίρει τι/ι· ; ο:τίσω ί.έζιι• οτι dγα-
2;) IJoι• μέι· έστι :τψlγμα. οτε ηό:τ ί σ ω 

κι•ρίουιι τοfί 1?εοί> τι; :τορεύεται καl 

ό:τlσω τοv Χριστοfί γίι·εται· lι·ω•
τίοι· δέ. δτε 6ί.-cτει τις τοi•; ί.ι5γου; 
τοιi fJεofι εl; τιL δ:τlσω ιj δτε :rα(!α-

3()β , ' .. , , .. , ,, 
αιιΈι τφ• ι.εγοι·σω• εποι.ηι·· ηο:τισω 

τιϋι· l:τι{}υμιιϋι• σοι• μ ι) :τορεύου«. καΙ 

ό 'Ηί.ία; δέ lι· τι/ τρίτη τυ)ι· Βασι-

in ι)\·ίηcφιο Yocationis eοηιω ita 
est clictιnn acl cos: nyenite νost 
πω, et facianι \"os ]Jίscatoι·es hο

ωίηιηη; et relictis onηιibus secuti 
snnt eιιιη«. 

22. ~inιnl a.nteιη considera 
clifferenti:nn Yerbi, quoniaιn acl 
Petι·ωn qnicleιη dixit: ωde ρost 
nιe, saf((Jια, acl diabolnω ιιηteιη 

clicenteω siiJi: »lιnec oωnia cla bo 
tibi, si ρl'Ociclens aclonιyeris ηιeιι, 
clicit: »nιcle satnna" sine adclίta
mento ρost nιe. naιn esse post 
Iesnω 1>οηηιη e:>t. ρropterea 

secιιnclιnn l\Iarcu111 sic clicit: Ι>Yi

clit Siιnoneιn et Anclι·eanι fratι·eιn 
eins et clixίt eis: 
Yenite ρω;;t nιe, et facianι Yos μi
scatores Ιιοιηίηηηιι<. tale est. etiaω 
illncl qno<l clicit: »si φιis ηοη tollit 
cnιceω sιιaω et secιnitnr nιe, non 
est ιne clignns«. et (nt breYiter 
clicanι) consicleι·a. nbicnωqne cli- i'i41 

citnr Yer1H11ll ρost nιe, in bono cli
citnr. l>onnω est eniω qnanclo 
qnis ]Jost dοιηίηηιη *** Yadit, con
traι·inιn antenι qnanclo aliqnis 
rcicit seι·nιones cloιnini post se, 
Yel qni tι·ansgreclitιn· illncl ιnan
clatnιn: >ψost concιφiscentias tιιas 
nc yaclas·•. iteιn Elias in teι·tio 

3 λlattl1. 4, 19 - ,)f :\Iattlι. 4, 20; 19, 2ϊ - ί rr \"gl. Ηίε>ι·οη. ίιι :\lattl1. 

12ί Α: dίabolo ιlίcitιιr: ι·αιle retro, Petrιιs a~ιdit: nιιle ι·etro 1ιιe, lιoc est: 
seqtιere seιιteιιtίαιιι. ιιιeαιιι - ]11 :Ίiattl1. 4, 9f- 1!) :Ίiatth. 4, 19 - :!1 ::\Iattl1. 

10,38- :?.} Ygl. Ηο,;. 11, 10? - :?ί \"gl. Esι·n Β' 19, 2β? - ΗΗ ~aJ). Sίι·. 18. 30 

3 ήμrϊ; :\Ι I 11 Εl:τιίvτιι αι'ιτιp < )I 
:η οι1χ αϊψι :ΊΙ 

11 12 tibi ιlnJJo L 
X}Jill ο 21 tollπt oa 2ί ***ΚΙ 

Κοε>, Ygl. gr. :JΙ concιιpi,.;cε>ntiall1 

tιιaιn :ι· 32 ιιe] ιιοη L < Β 
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·έω::: 

;τr)τr ιίμt'ί; χιιιί.ω·Fiπ l:r' ιί.,ιιιι ιιτέ-
f!tιt; το.ί.; lγι··ι~ιιι;; ι-·i i.!στι κ·Uριu; ό 
ι'Ιt·ι)ς. :ro(!t··ίot·σίlt· ι):rίσω ωΊτuu· εl ι)t( 

,; t:στι κt~(!to:; ,; /Jιί.ιιί .. :rout·ύfσUF r):rί
σω ιιι!τοι--:, . 

ι.; 

καί ).{γπ τοι--:το τι'fΊ Πt(T(!C!J ό Ίι;

σοίJς στ'.! Ι!lf ε ί:;. κι1i τοι":το <γι1(! 
FΙJf!}γFτι~ι· ;τrJΙtί. 

καΙ σv μi·ι· OVI' :rί.είοι·α συι·αγαγwι· 

:.!U :rαgαi>Fίγματα τοίJ στραιrεlς (καΙ 

μάl.ιστα i:rl το ίο 'Ιιισοίο τετιιγμ{ι·α) 

καί σιΨΕξετάσιι.; fLVτά ύ.ί).~ίί.οι;. 
είrροι; ilι· ov :rαψί.κι)ι·τω; τι/ι• ί.{ξιι· 

κειμfι·ηι·. dΙJκεί δi t':rί τοίJ :rrlgόι·τo; 
2 .) :rαρυ.ΟfσfJαι 

30 

H<·~nonιtn :ιιl JΙ<ψιιlιιιη ιliι·it: 

·ιι:ο;φιcφιο ι·Ιιιιι<Ιίι·ηtί~ \'ο~ \ltι·is

φι<' ιιeιlilnιs \'ι•stι·is! si ι•st <lοιηί-
11118 ιlι·ιιs, it(• μust cιιηι; ~i ηιιtcιη 

Bnnl ιlοιηiηΙΙs cst, ίtι· ιιοst ίllιιΙΙJ•. 

Ιιη<Ψ ιιutcιιι ι!ίχίιιιιιs, ιη·ιφtcι· (JlH)(l 
clictιιιn cr;t aιl ιlialιοlιιιιι, φιiΗ 

"Y!Hl('. :;;atnιιa•<, ('t ηοι1: nιιlc μost 
nιe, satnnn, αιl Ι>etι·1ιιιι ηηteιιι: 

nιrle ρο8f ιιιe. safa ιιrι. 
ct Ιιοι· ιlic·it l)etnι lesω; cωιι·eι·stιs 

nιl cιιιη: 11aιn et lωc IH'oclificnιιs 

ei fecit, 
('t l)eatιιs ηι1 φιcιη conYeJ·titιιr 

ίΊn·istιιs, etinnι si coιτiι)icnιli caιι
sa con γeι·titιn·. r;ίcιιt cst cωn-ersn" 
acl Pctnωι. 
et ι.η qnicleιn l)OteΙ·i:,; ι)lιιηι Ιιιιiιιs

ιιιοc1ί congι·egaι·e exenψla, in qιιi
bιιs l)OSitnιn est conι·eτs~ιs. et in
Yenies plcnιnιφιe acl ntilitateιn 
eοι·ιιω ι)οsitιιιη esse, acl qιωι; con
Yeι·titω· lesιιs. ηιίlιί auteω ρro

feiτe sιιfficit in ρι·aesenti 

illι1Cl l)l'Oj)lH'ticnιn clic·cns: ))con
Yerteι·e. cloιnine, aliqιιantulnnι((, 
itcιη: »eonYeι·sns ι·esι)exit Pe
tnnn((, ιιΙJί et conversione eins in
lιnninatns Petnιs cognoYit ι)eccn
tιιιn sιn11n et aιnaι·issiιne flevit, 

1 ΠΙ. Regn. 18, 21 - 9 )lattll. 4, 10-26 P~nl. G, ii - 2~ \"ι:rl. Lιιc. 22, 61 f 

1 φησi Η 13 /;•r.t!': ΚΙ . ...-gl. \at. ι ι·ι•gnornιn lilJι·o Β L ί ι1ί-

χίιnιιs ~;* ιlicr·n~ L 1'- ιlict tιηι ι•:.;t ;-.·* 
ιlίη•ι·tι•\)nηtιιι· I~ φιίιι < Β 
!I ...-aclc :;ηtrιηιι )'* ίι1sι· :<rιtlιιιιΗι:> Ι, 

ipse e,;t c;ntlιnnn;; fl ! }10:>t ~·* 
ante L 10 atιteιn ~·* nit: :<\'ιl L 

:?9 ιιlιi a<l con\'f>r:;ion€'ιn Β 
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»στραφεlς δέ ύ 'Ιησούς καl Dεα

.) σάμ.εJ'ος αύτούς (δηλο~·ότι Πέτροιι 
καl 'Αι•δρέω•) άκοϊ.ουfJοϋι·τας λέγει 

rι-ι'Jτοϊς· τί ζητείτε;<< 

10 δρα γάρ δτι καί έι• τούτοις τό »στρα
ψίςιι e:t' ι-·ύεργεσί~ι γίι•ηαι τώι• πρός 
ofJς /στράφι. 

:23. Μετά ταύτα ζητψέοι• πώς 
είρηκε τιp π έτρφ τu σκάι•δαλόι• 

15 μου εl, μάλιστα έ:ιεί φησιι• ό Jα
ι•lδ· »εlρι}ι•η πολί.ιj τοίς άγα:τιίjσι τόι• 

1·όμον σου. κιιl ούκ lστιι• αύτοίς σκάι·-
δλ , , 'δ' 'β' α οι•«. ψησει γαρ τις· ει ια το ε-

β - ' *** " , " , , αιοι• τωι•την αγα:rηvεχοι•τωι• και 

20 άι•επιδέκτωι• δι-τωι• του σκαι·δαλί
ζεσfJαι (1} άγάπη γάρ )):rάι•τα στέγει.. 
πάι•τα πιστεύει, πάι•τα lί.πίζει, :rάv
τα ύπομέι•ει· 1] άγά:rη ο·ύδέ:rοτε έκ
πίπτει«) εί'ρηται τοϋτο t~ι• τιp :ιροφιί-

25 τrι, πιί)ς α·ύτος ό κύριος, ύποστηρί

ζωι• »πάι•τας τούς καταπί.ιι:τοι•τας« 

καl άι•ορfJώι• ''πάι•τας τούς κατερ
(!αγμέι•ουςιι, εlπε τψ Πέτρφ· 
σκάι•δα\λόι• μου εί; λεκτέοι• δέ 

3U ότι άι•επίδεκτος μέν έστι του σκω•
δαλίζεσ0αι ού μό1•ω•ό σωτι)Qάλί.άκαl 
<:ruς) ό έι• άγά:ιn τετελειωμέι•ο;, το 

itenι secιnιclunι lolιan11enι: 
''et andierunt dno cliscipuli eins et 
secuti snnt Iesuιn. 
conveι·sus autenι Iesus vidit illos 
sequentes se et <lixit eis: quid 
quaeritis 1 

at illi dixerunt ei: ιnagister, nbi 
nιanes 1« 

23. Acllιuc antenι requiro 
quarc clixit acl Petnωι: scanda
lu?n 1ni/ι.i es, nιaxinιe cunι in ce11-
tesi111o clecinιo octayo Psalιno pro
plιeta pl'Onunt-iet clicens: ιψaχ 

nιnlta diligentibιιs legeιn tuanι, et 
11011 est illis scanclalnnιιι. clicet 
eniιn aliqnis, qnoniaιn propriιιnι 
est eοrιιιη qni })Cl'fectanι lιabent 
<lilectionenι eι·ga cleιnn, ιιt 11011 
scandalizentnr aliquando (ιιcari
tasιι cninι ))oιnnia suffeι·t, omnia 
cι·e<lit. oιnnia sι)cι·at, (onιnia snsti
net); caritas ηιηηqιιaηι exciclitιι), 
qιιoιnoclo eι·go ipse clonιinns, qni 
confil'lnat oιnnes qni infiι·ιnaιιtιιr 
et erigit oιnnes elisos, clicit ad 542 

Petr1ι.nι : scanclalunι. 1ιιihi es 1 secl 
ita cst respondenclιnn, quonianι 
non solιnn Iesns non scanclaliza-

4 Joh. Ι, 38- 13-121,9 Ygl. Β (l\lattlιaei) I, 140,3-10- 16 Psal. 
118, 165 (οι•ομu Ιιίeι· wie XIII, 21 ιι. 29; lat.: legem = ι•όμοι• XII, 23 u. XIII, 
17.29, dagegen: noιnen [legeιn Β] XIII,21)- ~ι Ι. Κοι·. 13, 7f- 2lf (lat.) Vgl. 
Ι. Jolι. 4, 18 - 2;) Psal. ΙΗ, 14 

10 τό < Η 13 i. ιn. ά::rορία Η J καί 
μετά ταiίτα l\I 19 *** Diclll ΚΙ Koe, 
vgl. lat. 27 κατηραγμένοv; :\Ι 29 i. 
m. λύσις Η 32 <:τu;) Dielιl, Ygl. lat. 

-!illos]eosL 5eis<L Sei<y 
24 suffcι·t Diehl Koc, vgl. gr. sustinet χ 
25 (oιnnia sustinet) Koe 29 dixit 
Dielιl, vgl. gr. 



l\Jattlι. lu, 2U (- 2:~) Τοιιι. XII, 22. 23 121 

δσω• ι)έ f~,,' {ιι.ι•ηp ύ τιί τιιιιιι;τιι λέγων 

I} :ψύ.ττωι·, σκι.ίι•διιί.ιίι• t~ιττι κιιl τού 
,ω) σκιιι·δαλισ{) ιισομέι·ου· εί fl1J ίί.ρα 
πύ.ι•τιι τοι• μιιfJητι/ι• 'Ιησοϋς άμιιρτά-

:; )'ΟJ'τιι σκάι·διιί.οι· καί έιιvτοϋ uποκιι

λεί, ώς ποί.λιp ,ιιιίί.ί.οι• παρύ. Πιιvλο1• 
διύ. τι)1•uγύ.π·ψ λ{ ξ ω ι• ίί.ι·· »τfςιΊ.σfJεΙ•εί, 

καl ούκ ιΊ.σDει·ίίJ; τ{ς σκω·διιλ{ζεται. 
κι ι ι' ούκ lγι;J πι•'!ιιvμιιι ;ιι 

πιιρ' 8 διΨιιτόι• ΠΟtιjσυ.ι· τ{ς σκω•δrι
ί.ίζηιιι, κιιί ο·ύκ t~γιu σκω·δαί.{ζομαι; 

J;> t:l δέ Πέτeος τότε (διa τό ίί.εώς 

σοι, κύριε, ο·ύ μι) έστrιι σοι 
-)'δ"'" r\ τοvτο σκαι• αι.οι• Εt(!ηται vπο 

τοϋ 'Ιησοv, ώς ού τύ. τοϋ {)εοϋ 

lν οίς είπε lf(!OJ'WI', uλϊ.ιl τύ. TW1' 

2U άι•fJ[!ώπωι•, τί ί.εκτ{οι• πt·ρl πάι•
των τώι• lπαγγεί.λομ{ι·ωι· μα{)ητεύ

εσ{)αι τψ Ίησοϋ, μι) ψJοι•οvι•τωι• δέ 

τa τοϋ Πεοv καl μι/ σκοπούντωι• 
, , β"' ' ' ,, 

τα μη ι.επομε1•α και αιωι•ια, qρο-

25 Ι·ούι•τωι• δΕ τύ. τώι• άνDρι!Jπωι• 
' , , p~ . ' 

και σκοποvι•τωι• τα r.επομει•α και 

πρόσκαιρα, ι] δτι οί τοιούτοι έτι. 
μiiλλον a1• ύπό τοϋ 'Ιησοϋ ιΊ.ποκα
λοίι•το σκά1•δαλον αύτοϋ κrιί διά 

30 το σκιί1•δαλα αύτοϋ εί1•αι Καi TWI' 
ιΊ.δελqών; έψ' οίς ώς λέγει τό »έπεί
ι•ων καl ούκ έδώκατέ μ οι qαγείι•<< καί 
τιl έξijς, 

tιιι-, :-;cιl ιιcc οιιιηίs Jιoιnu φιι ιη 

ιHlcctionc ιlei Jιerfcctιιs cst; :-;crl 
φιιιιιtηιη aιl sc, qιιi talc aliquiιl Yel 
agit Yel Ιοφιίtηι-, scan<lalωn c~t 

alteι·i, licet illc inscanιlalizabilis 
Ι">it. a11t <·cι·te uηιιιeω ιliHcipulunι 

ρcccanteιn (lesιιs) scanιlnlΙtιn Hίl)i 

ιψiJellat., Ricnt et Pnnlus ιle lnιius
nιodi ιlisciρnlis dicit: >>φιίs infiι· · 
ιnatniΊ et ego non infil'lnor 1 qιιis 
Hcanιlalizatnr, et ego non HI'Ol'" 1 

si eι·go Pctrns (pi'Opteι· lιoc solunι 
quia ιlixit: p1·opiti1ι:~ tibi esto, et 
]ι.οc tίlιί 1ιοιι. erit) scaιHlaluιn a 
CΊ1risto est dictu~::~, quιιsi qιιi non 
saperet quae ιlei erωιt se<l quae 
lι01ni1ιis, c1uiιl est <licendnιn de 
oιηnibns illis, qιιi pl'Ofitentιn· se 
disciρnlos ίΊHisti, 11011 anteιn sa
}Jiιιnt q1ιae s·unt ιle·i nec aspicinnt 
ea φtae non Yi<lentnr aetenιa, sed 
qnae Ιιοιηiηιιηι sunt <sapinnt et) 
aspiciunt, qnae Yidentηι· et teιn
poralin snnt 1 sine dnbio nnιlto 
ιnagis lιninsll1oιli honιines scan
<lala ('lll'isti sιιnt appellanιli. sed 
et qni fratι·ent sιιηιη in scanιlalιιιn 
ιnittit, scιι.1ιιlιιl1ι1η- (Ίn·isti est, se
cnndnιn qno<l ipsc ιlicit: ,.esnι·iyi, 
et non <le<listis ιnilιi ιηandncare«, 

et cetcι·a. 

; 11. J(οι·. 11, 29 --: :?31f ,~ gl. 11. I\:or. 4, Ι 8 31 132 )Jattlι. :!5, 42 

.J :rάι•τα < Η 1;:) ii.fo; Η 
22 δέ < Ha 28 ,-υ] 1'Jv :\Ι 

ί <Iesιιs/ Dielιl, Ygl. gι·. !J ιli

cit] ιlicebat Β< L 21 om11ibιι:> Kl 
hominibιιs χ 2211011 < R G 2,j (,;a. 
piιιnt et/ Koe 2D Chι·isti] a Clιri

,;to Dieill 3:J non ι\eιli,;ti»] ιledi»ti G L 



122 Origι:'n<'s, l\Iatt11i\ιτ:=<<'rkliirιιng :\lattl1. 16, 2Ω ( -23) 

οvτως εί':rοι iiι· κιι/ τό Τ(!Εχοιτα 
έσκω·δαί.ίσατέ μι-·. 

ι.ictιt eι·go ψιi fι·atι·eιn sttιtln cibat 
C'lιristnιn cibat, sic 'et. qni fratι·i 

;; suo scιιιι(lαlωη fneι·it factns Cln·i

μι) ι•ομίσωμFι• τιιίιουι• τό τι•χr)ι• f-ίι·ω 

άμά(!τημα τr) 'f(!ΟΙ'Είι· τά τώι• άι•
{)!! ώ:ι ω 1', δέιιι• έι· :rϋ.σι q ροι•ι-·ίι• τ ά 

10 τού ι?Fot""'. άQ,ιι,jσει δF ί.lγειι· τοvτο 

1 ;") 

καΙ :ται•τt τiy ά:ιο:ιε:ιτωκrjτι μiι· δογ

μάτωι· t?εοϋ καΙ ίΔγωι· έκκί.ησω.στι

κώι· καi qροι•ιίμιιτο; άί.ηΟοf;, '{ρο
ι•οvι•τι r)' (u; άί.ηΟιj (qlρε εί:rείι•) τά 

20 Βασιί.ίδου ΙJ Ούrιί.εl'τίι•οι• ιj Μαρ
κί(ΙJΙ'Ο:; ι} τιι•ο; τ6)ι• διδασκr)Ι'τιιι1' τά 

άι·Οψύ:ιιι·α ώ; Οεία. 

24. Τότε δ Ίησοι':; εί:τε 
2;> τοίς μαΟιιταί; αύτοϋ· Fi τι:; 

{) έί.ε ι ό:τ ί σ ω μ ο υ άκοί.ο ι• {) f ίι• 

καi τά i~ιj:; (16. 24-2ί). 

30 

sto factus e~o~t scαιιιlαl?ιιιι. 
non est eι·go leYe }Je<·cat-tnn sapeι·e 
φιae Ιιοιηiηιηη sιιnt, cnnι debeat 
qnis in oιnniiJns sapeι·e quod est 
<lei. lιoc a ntenι 
qno<l <licit: "Scan<lalnnι nιilιi es, 
qnia non sapiH qnae <lei sιιnt, sed 
quae lιοωiηιιηι«, non solnnι dicen
<lιιnι est }Jeccantilιιιs in conyeι·-
satione, se<l 
et οιηηίbιι:> qιιi a <lognιatibns dei 
ccci<leι·int et ab oιnnibns eccle
siasticis Yeι·bis et ab onιni sapien
tia Yeι·itatis ct saιJιιeι·int (Yerbi 
gι·atia) Basili<lis Yel Yalentini vel 
~Iaι·cionis ant cuinscιιnιque eo
ι·uιn. qni lnnnana <locent quasi 
<liYina. 

24. Τιοιc Ι esιιs clixit disci
Jnιlis sιιi.<J: sί quis ι·ult ι·e1ι ίre post 
1ne. 

ab1ιeyet senιefi]J81t1tι et tollat crιι

cenι sιια η ι, et seqtιatιιr πιe. 
Qnonianι supeι·ius dixinιus 

ιnagni IJoni esse iι·e ρost Clιri
stιιnι, i<leo conferaιnns οιηηiηηι 

eya.ngelistanHn <le ltoc loco con
,·enientia yeι·ba. et )laι·cns qιιi-

1 \·gι. Ρι·οy, 4, 12? - :10 \'gl. S. 118. 13 

; τό< Η 16 καί] -;- iι• )I 
20 βασιi.είδοι• ? )1 :!:! ώ;] κιιί :\Ι 

26 άκοi.οι·ι'Jείι•] ηrl. Hnιιt,..C"\1 ΤιΌ 34, 
23 , 54 

; ergo < Β :!.J: tιιnc iesιτ,; 

ιlixit] Π "ι'cιιηc\ιιω ιnatl1cιτm. In 
illo tempore clixit it1s L 2;}.'26 post 
mι:' ,-eηίι-ι> Β L :!!', tollens γ 29 ιn<' 
+ οιηι:'lίa Oι·ig<'nis ιlι:' ι:'aι\eιη tc L 



)lιιttlι. Ι Ιί, :!-l - 2ϊ Tom. Χ 11, 23. 2 ~ 

}Ο Ιιιί τοvτιιιι· ι)f-ίΚΙ'!'Τιιt. rϊτι τι) 

0/i.Fll' ο:τίσω ΤΟ/; Ίησοv /ί.17εϊι· 
κιιί ιίκι;J.rιι•Οείι• ιιύτι'fΊ υιlκ a:τιj 

τoii τι•χι)ι·το~ ι'ιι•ι)ΙJαγιιΟ ιίμιιτιJ:; γίι•ε • 
τω. κιιί ιΗ'δt·ί~ μ ιj ιi.ρι•ησάμει·ο~ 

ι.; έιιι•τόι• ίίκοι ι:ίι• ο:τίσιιι τοv Ίψ 

GOV. ά[!Ι'είτιιι δέ ftH'TCjl' r) τόι• fUI'· 
- , . , β' 

το ι• ;τροτε[!ΟI' κατ α κuκιιιι· ιοι· γεγε-

J'17ιι/ι·οι• τ Γι ιi.Ι:ιοίΛ··•ι•J ιιετιιβοί.ι-ι ιi.:τα-
' ι. ~ I ι ι 

ί.f-ίιμιιι•. οίοι• (ι~ι; l:τi :τuuαδt-ίγμιιτο:;) 

20 ό :rάi..αι ιi.κύί.ιιστο; ύ.ρι•είτuι ιιVτιjJ' 

άκό).αστοι• σιιψΙJοι·ιίσα; 
καί κιιι?f·ξιj~. 

311 

ιlen1 ιlίι·ίt Ιωι: nΙo<lo: ι•t ι·οΒΥΟ

ι·ηηι-~ ιιιψιιlιιιη ('\)\)] ιlί:-;ι.:ίιηιlί:-ο :-οιιί:-ο 

ιlixit ci:-o: :-oi φιίs Υιιlt J>o:-;t ΙΙΗ~ η
ηίrι·, η lιιιeget :-:eιnetίμι;ηιη ι•t tolla t 
<"l'ιJ('CIII !-ΙΗΗΙΙΙ, et !-Ι<'ψΗΙt\11' lllC•. 

\,ιιcΗ:-: ;ιuteιιι ita: •·<lic<"IJat a<l οιη
ιιeι;: sί <ιηί:-: nιlt μust ιnc Υeιιίι·e, 
ιι lnιcget ι;enιcti ι>:-:ιιηΙ et tolla t cι·n
ι·eιη :-:ιιηιη, ι·t f;eψιatιιι· ιιιeιι. 

<'Ι'gο ι>eι· lιos UJJΙllCR ηιanifeste 
<·ogno:-:C'inω:-:, ψιuηίaιη ιιοη cst 
φΙalί:-:C'ιιηΙφιc Υiι·tιιίίs ιre }JO.st 

( Ίn·ίstιιιη et seφιi eηιη, ct neιno 
μotcst iι·e ρost C'IH·istuιn, nisi ιle1ιe
yaι·erit se. ιlenega t a ιιteιη sei ]>811111. ,Η:~ 

<!UΪ }H'ΪOrCJll YΪtanι sιιaιη ιnala111 
IJona conyeι·sione relinφιit. ιιt

ιηιta aliqιιan<lo lnxιπiosns <lene-
gat se Ιιιχιιι·iοsιηη, <·onYeι·sns n<l 
caf;titatelll, 

et φιi eι·at ininstιιs, denegat se 
iηiιιstιιηι Ctllll C'OClJCI"Ϊt St"lTai'e 
institiaω. sίc et qιιi insiι)iens fιιe
ι·at aliqιιando. <lenegat se insi
pienteιn sa IJientialll <lei sιιsciιιiens, 
et tiιni<lιιs aliφιan<lo confiι·ιnntns 
in Yiι·tιιte <lei tiιni<lnnι <lenegat se. 
sic et in oιnni ιnalitia est <licen
<lιιιn: φιί se a\) ea conyerteι·it se
cιιη<lιιηι qno<l μι·aeι·eιJit Iesns, <le
negat ~e φιο<l fnerat. 

l:ί- 12-1, S \"gl. c•Ιuc Xr. 2-! Οι· .... οίον ,; :τάί.ω άκύi.'ιστο; r1αι•είτω έαι•τόι• 

άκόί.αστοv σωφαοι•ιίσα; καί ό :zrli.ω ίiδικο; r1αι•είτω iιιι•τrjι· ιϊι'ιικοι• δικαιο:τψηιjσα.:. κιιί 

έ:τί τιί.ιv rίμοίων, \'gl. TG. -1 ϊ, 2. 82 

18 ηj] Ίησοϋ c•Ιuc 

1!ii,1U lat. ln" ά.-rοίΛ:τωι•? 

Χι·. 2-1 

Diι>hl ΚΙ 

21 σωφαοι·fσα; )I 22 κιιί κcιι')ε~ιj.:] 

. τά n ·- 'Ι κατrι κι..ιrιε;η.; ..,, 

-1 tollι•n:;; R ;ι ιοt < R α 
(;) seίιJsιιηι] sεοηιι>tiμ,.ιιηι Β Pa8clι 

1 i ('011\'ε'r:<ntionιo Η Pn,.clι :J2 :<c < L 



124 Origenes, 1\iattlιίinserklarung :\latth. 16, 24- 27 

Ιlί.ί.' ΕtΚΟς aι•τι;r;ί:;τ;τεtJ' ταά, ft ιίJσ;r;ερ 
{ω•τοι• ήρι•ι]σατο, οϋτως και αύτοι• 
όμολογεί, aρι•·ησάμενος μεJι έαυτο I' 
τον άδικοι•, όμοί.ογι'iJι• δε έuυτοι• τοιι 

5 δίκαιοι·. ai.i.' εί:περ Χριστό; έστιι• 

'l δικαιοσύι•η, ό τψ• δικαιοσύΙ'1JΙ' 
aι•ειί.ηψnς ούχ έαυτοι· aυ.ά Χριστον 
ιίμοί.ογεί. οίfτω; και ό τι)ι· σοφίαν 
εύριοι• δι' αvτού τοϋ έχε/Ι' σοφίω• 

}Ο Χριστοι• όμοί.ογεί. και ό τοιοϋτός γε, 
>>καρδίq.« ;r;ιστεύωι• "είς δικαιοσύJ•ψ•ιι, 
καΙ. >>στόματι« όμολογιiJν "είς σωτη
ρίανcc καΙ. τοίς έργοις Χριστιp μαρ

τυρώι•***, ώς όμολογήσας διά :ιάι•των 
Ι;) τούτω ι• το ι• Χριστοι• ))έμ:ιροσΟεν τών 

rlι·Ορώ:ιωνcc, όμολογηΟι}σεται ύ;r;' αv
τού "έμ;r;ροσΟει• τού έι• τοί; ούραι•οίς 

:τατρόςcc. ούτω δΕ και ό ιο) aρι•ησά
μεJ•ος έαυτdι• (όμοί.ογεί μf:ιι έαυτόι·, 

:?ι I άρι•είται δε το ι· Χριστον και ιό;> aρι•η
σάμενος τον Χριστον ;r;ε{σεται το 

"κάγw αύτοι• UQΙ'ιjσομαιcc. διά τοϋτο 
;r;ilς διαλογισ,ιιος 1jμώι• καi ι•όη,ιια καΙ. 
;r;ilς λόγος καΙ. :ιiiσu πρiiξις :rι•εέσΟω 

:?.j τ·ίjς ιjμώι• ;τ.ερl. έαvτιiJν με,. aριιι}σεω;, 

;τ.ερl. δε Χριστού καΙ. έι• Χριστi[ηιαρτv
ρίας (καi ό,ιιοί.ογίας). ;τ.είΟομαι γάρ 
;τ.iiσω• τι)ν τοϋ τεί.είου :πρiiξιν μαρ

τύριοι• εl1•αι Χριστού 'lησοϋ, και η) ι• 
3U ;τ.άσης άμαρτίας ά..:τοχ1}ν aρΙ'1}σtν 

εlJ•αι έαυτοϋ φέρουσαι• ό;τ.ίσω τού 

conseqncnteι· aιιtenι est requiren
dιnη, ne foι·te qιιis sicut denegat 
seipsιnn, sic et confiteatnr sei
psnιn, clenegans se qιιidenι iniu
stιnη, confitens anteιn se iustum. 
secl si iustitia ('hristus est, qιιi 

iustitialll snscipit, non se confi
tetιn sed c:Iιristιnn. sic et qui sa
}Jientiaω in\·enit, per hoc ipsum 
quod SR}Jient.eι· agit confitetι1r 

Clιristnιn. nanι et is qui "corde 
credit ad institiaιn, ore autem 
confitetιn· acl salιιteωcc et operibus 
Christo test.iιnoniιnn pι·aebet et 
Yerbis, (ιneι·ebitιιr ;, qιιasi qui per 
haec οιηιιia confessus estChristuιn 
"cοι·aιη hoιninibuscc, ιιt confiteatur 
illιnη »coraιn }Jatι·ecc οιηηiιηη Chri
stus. sic ct econtra qui non dene
gat seιnetipsιιnι, se qnidem con
fitetnr denegat aιιteιn Clιristuιn, 
et qnasi qni denegaYerit Chri
stnnι, denegabitnι· et ipse a Chι·i
sto. }Jropterea oιnnis cogitatio 
ηostra et intellectns et oιnnis ser
ιno et oιnnis actus nostranι qni
deιn denegationenι spiret, Clιristi 
autenι testiιnoniιnn atqne confes
sioneιn. cι·edo eniιn hoιninis per
fecti onnιes actns testiιnoninnι 
esse Clιristi, et abstinentianι οηι-

511 Ygl. Ι. Kor. 1, 30- 11 \·gι Rδm. 10, 10- 15ff Vgl. λlatth. 10,32-
22 )latth. 10, 33 - 29-125,10 Ygl. cιuc Νι·. 24 Or. 

13 χριστι'fι ΚΙ χύ )I Η Η *** 
Koe, vgl. lat. 1 ί τοί; < :\Ι 

1Dj20 (όμο}.ογεί- κui ιύ;) ΚΙ, ygJ. 
lat. 2-1 :ινεέσθω ΚΙ, ygJ. lat. γιι•έσθω 
)I Η 2ϊ <καί όμο}.οΊία;) Dieiιl, ygJ. 
lat. 

3 confitetnr G 
rebitur) ΚΙ 2ϊ spiret 

31 est xpi G '""' L 

15 (mο

ρ spirat χ 

omnis G L 



)ln ttlι. Ι Η. 24 'J'oιn. Χ IJ. 24. 2:) 1 9~ wO 

Ίησοii. ι) δέ τοιοίiτο;; .\!!ιστιp συι·ε
σταvρωτιιι. κιιi ι"iριι; τuι· στιιυρι)ι· 

έαυτο ίi ιlκοί.οι•ι?εί τι~ Ι>ι' ι]μϋ.ς βιι
στάζοιοτι τοι• έαι•τοίi ιrται•!_)όι• κατr1 

r. το εlρημiνοι· υϋτω :ιιι!.'a τιp 'Ιωάι·ι·n 
. β' ;'{ • ' ' '0 JJΠαρυ.ι.α οι•τες οι ι• αιιτοι• ε:tf'1ι ηκω• 

ιιt~τιτ)Ι( 

10 καί τι.ί έξιϊ;; 

έω; τοϋ JΙΟ:tοι• αιίτι)ι· έστυ:ύρω
σιιι•ιι. άi.i.' δ ,ω\ι• (ίι.' ούτως οι•ο-

15 μάσω) κι.ι.τι.ί τιίι• Ίωάι'Ι'ψ Ίησοί>; 
• - β ,._ \ \ \ 

JJεαυτφιι ιιστα..,ει "TOI' σταυροι•« και 

JΙβυ.στά:;ωι• αιlτnι· έξιjί.ι'Jει•<<, ό δέ κα
τa τοι• Ματι'Jαίοι· καi .1/ϋ.ρκοι· κιιί 
Αουκιίι· ούχ έιιυτιp αvτοι· αίρει· 

<)ο Σ' ' • 1' - ' ' β - ιμωι• γα!,> ο \"Ι'!,>Ι]Ι'αιο; ιωτοι• α-

στάζει. καi τάχα οί-το; μiι• εί; ι}μiί.; 
άι•αιrέρεται, τοi•:: διa τοι· 'Ιησοvι· 
τ ο ι· Ίησοϋ σ τ α υ ρ ό Ι' : υ.ίροι•τrl;. 
αύτο; δέ ό 'Ιησοί3; εί; έαι•τι)ι·· οίοι· 

2fi γaρ δύο έ:ιίΙ·οιι.lι τοi' σταυροϋ είσι1•. 
έι•ο; μέι· δι• ό Σίμωι• ό Κυρψαίο; 
β '"-' t' , ι}' ~ ~ ' ~ 
αστα;,.ει, ετεροt• ε ΟΙ' ιιυτο; JΙεαυ-

τί[Jι< ό 'Ιησοv;. 
25. 'Έτι δi: ει'; το a!_)Ι'ΙJaάσ{}ω 

30 έαυτοι• δοκεί ,ιιοι χριίσιμοι· εlΙ·αι το 
V:τd τοϋ Πα-ύί.οι• άρι•ουμt1Ι'ΟV έα υ το Ι' 
είρημfΙ'01', ούτω; lχοι·· )Jζιίj δέ οvκ-

ηiιιιη ρccca tω·ιιιη ιlcιιcga tίnncm 

lιoιninis essc dιιccntcnι post l'lni
stιιω. ixtc autcιη talis ('hι·isto 

confixιιs est et tollens aucenι 
suιιηι ~cφιitιιι· cιιηι, φιi pι·o}Jteι· 

nos cι·ιιccηι κιιaιη J>oι·tιιvit secιηι
(lιιιιι qιιο(l scι·i}Jtuιn cst in Io
hanne: ))recC}Jenιnt ergo Ιesιιιη 

et adcluxcι·unt et inposneι·unt sn
ρer eιnn cnιceω, et poι·tans cru
cenι sιιaηι egressns est in locnιn 
qni ιlicitnr ('alvariaeιι. 

2:3. Acllιnc anteιn in eo CJUOcl 
clicit alnιeget setneti ]JS~an Yicletιιι· 
nιihi ιιtile csse exenιplnnι Pa nli 
clenegant-is seί]JS~nn et ιlicentis: 

1 ff Ygl. Ηίρι·οn. ίιι :\Iattlι. 128 λ: (qιιί) ... tollitqtιe crtιceιι~ s·ιιαιι~, et 
?Ι~tιηιlο crtιcifiyit·ιιr. ctιi ωιteιιι. 1n.·ιιηd·ιιs crucifίx·ιιs est, seqtιitιιr dοιιι.ίιιωn. c·ruci
fixωι~- 1 Ygl. C:al. 2,19- 6 Jolι.19.lϊ-l8- 161. 2ί \'gl. Jolι. Ι9,Ιϊ-
21 Ygl. :\Iattlι. 2ί, 32 Parι-. - 32 Gal. 2, 20 

3 έuι•τοίi] κιιl :\Ι ;) :ταψί τιίί έν 

:\Ic, κατά τιίί έι• )la 2-l εl; uιlτόι• )I 

31 έαιποϋ :\1 :J2 δέ < :\Ι 

3 ιωtε-ιη] eηίηι Ο L ! cοηfίχιι:>] 
vgl. ιιιιclι S. 126. l ϊ. 29 /('rtιcί~ cοη

fίχιι;; Dil'hl, \'gl. Itnla 
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Ιτι t~γιύ. tπ δi EJ' έμοl Χρι.στύζΙΙ' το 
γaρ ιιζιiJ υύκlτι έγι;Jιι φωι•ι} ijι• έαιιτόι• 

U.ρι•ουμlι•οv, άι; ύ::ωΟεμέι•ου μiι• τι)ι• 
lιnπov ζωιίι•, aιΨιληιrότος Μ fi; 

:; lαvτοι· τιlι• Χριστόι·, ίι•ιι ιιvτος έι· 

αύτί[ι ζι/σn ιuς ,,δι.καιοσύι·ηιι καΙ ώς 

>>σοιι ία(( κιιt ώς "άγιασμόζιι κι ι/ ι;ι; 
"ftριjι•η ιίμιuι•ιι κιιt ιύς ,f:Jύl'lψι; 0FοίJιι, 
:ιάι•τα έι• ιιύτιμ έι•fργιu1'. t~τι δi καΙ 

10 τούτφ :rρόσχΕς δτι, :ιο).ί.ι;'_ιι· ύιτωι• 

τιuι• τρn:ιωι• τοϋ U.:roO ηjσκt·ιι·. "i:ιl 
ξVJ.οι•ιι κρφιισΟFIς lσται•gώΟη δ ι•ίος 

τοίJ 0Foίi. ίι•α :ιάι•τfς οί U.:ιοΟηjσκοι·· 

τf; "τfJ άμιιρτίψι μι/ ϋ.ί.ί.φ τρό:ιφ 
15 ά:ιοΟάι•ιιισιι• αύτ!7 ιj τi[ι κιιτu τdι· 

στο.ιψύι·· διο lροfσι το "Χριστι[ι 
GVJ'fστιι·vuω,ιιιιι(( καΙ τι) ι•lμοt μ ι) 

γlι·οιτο κιιι•χii.σΟιιι t·ί μ ι) έι• τι[ι 

σται•ρι[ι τοίi κι•ρίοι• .:..ιj,ιιιuι· 'lησοίi.\gι-
211 στοf), δι' oιllμol κιίσμος lσταv(!ωται 

κU.γι;ι τi[ι κιίσμφ•·. 

25 

30 τάχα γιίQ καl έκαστος τιϋι' σι,στuυ
ρουμέι•οJJ' .ι.ΥριστifJ ά:zεκδύεται ''τά; 

"vivo ι:ιιιtcιη non iι:ι1η ego, vivit 
ante1n in 1ne CHιιistns((, quod 
eni1n <1icit "vivo non ia1n egοιι vox 
est <lι'negιιntis scίpsn1η et qnasi 
qni <leJJOsnit sηιιιη vit.aιn, sus
ceνit. ante1η CΊηistιιιη iιι se, ut 
Ϊ]Jse vivat ίη eo qnasi iustitia, 
qιιa.si sa]Jίentia. φ1asi sanctifica
tio. qιιasi pax nost1·a, qna.si vίrtns 
<lci, in ι'Ο opι'Ι'ans οιηηίa l1aec. 
a<llιnc ante1n vi<le ct Ιωc, qno<l 
cιιιη Ιnnlti cssent ιηοdί ιnoΙ·tis, "in 
lignoιι SHS}Jι'nsns crιιcifixus est fi
lins <lci, nt oιηnes qni ηΙοΙ·ίηηtιιr 
peccato, ηοιι alio n1o<lo Ιηοι·ίaηtιιr 
ei nisi secnndιιΙn cnιce1n; ιιtdicere 
}JOssint: ,,('Jn·isto confixιιs suιηιι, 

it.eιn: >•ιnilli ante111 absit gloι·ia1·i 
nisi in cnιee <loιnini · nostri Iesu 
C'h1·istι }Jeι· qιιe1n ιηΗιi ιη nndns 
crncifjxιιs c~t., et. ego ηηηΗlοιι. 
qιιann·is e1·go Yi<leatnι· se abst.i
neΙ·e aliqηi:o; ι:ι }Jeccato et sit ιηοr
tιιιιs φιaηtιιnι a<l ρeccatηιn, ta
ιnen nisi in cι·nceιn ('ln·isti credi
<leι·it et in fi<le eins φιί cι·ncifixιιs 
est a bstinιιcι·it se a peccato, non 
Jlotcst <liceΙ·c: ''ego ιιιιteηι Chι·ist.o 
confixιιs sιιη1ιι. 

foι·sit.an ιιιιteιη et ιιnιιsquisqne 

CΟΙ'ΗΙΗ, qιιi cιιηι CΊ11·isto crnci-

6 Ygl. Ι. Κω·. Ι, 30 - 7 Yι;rl. Eplι. 2. 14 8 Ygl. Ι. Κοι·. I, 24 
11-1~< • .J. Ygl. Β (λlnt.tlιnci) Ι. 142, 1:}-23 λη. 11 Ygl. C:tιl. 3. 13 
14 Ygl. Roιn. 6, 2- 16r Gnl. 2, 19- J< Gαl. 6. 14 - 30 Ygl. C:al. 2, 19 
31 r Knl. 2, 15 

11 iι• lιιvτip :\[ 111. :!41 <fιμώr• 

Ίησοϋ Χrιιστοϋ; ΚΙ, ,·gl. lnt. :JO γιίρ] 

δέ Κο!', '·gl. Ιιιt .. 

Ι. :J ίαιn non L 2 ιιιιtοm] \"ero L 
7 <'Ο μ eιΙΙη χ 1 <. ~11 cι·ιιcίfίχιιs L 
18 mίlιi ιηιt!'ιη ab;;it L milιi ιιb

sit G ~ Β Pa~clι 2;) ΧΙ>i < G3 

ίίηί Β 
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10 

ά!!χιλ.; κιιί τι1; t~!ιJΙ•σίιι.;ιι κιιι' δt·ιγ-
,,.. , ' \(,Ι β ' ' -

μιιτι...,Fι ιωτα; κιιι Ιι';!tιιμ t·υn fΊ' τψ 

ξvλψ, μιί/.ί.ω• ι)i Χ':!ιστιί; /ι• αίίτuί; 
τιιvτα :ιοιt·ϊ. 

:.ω. "0.; i'U!! ι]ι· ι?li.!J τι)ν 
1JΙVχι)ι• ιιvτοι> σι'Qσιιι. ιl:ιολ{σFΙ 

αvτιίι•. 

I " ' J 'R • • ' • 'ι: " ' ., .ι:: μrιt'οι.ο; ιι :ιρωτη Ι.t-.,ι;;· t·στι γα!! 

ιl:ι' ιιuτιjς κω?' fι•α μέι· τρό:ιω• ταίiτα 
ι•οιjσω. Fί' τι; ιrJ; φΜζωο; Κflt' ο/ι)

μfι•ος τιjι• iι•t·στηκι•ίαι• t"ίι•ιιι ζωι)ι· 

άγαΟι)ι•. :ιfρι{πFΙ τ ιj ι• fαυτοίi ψ ι• χ ι) ι• 
·>ο , , , , ~ - β , - Π(!Ος τ υ ει• σαρκι ι,. ηι·. q ο ο·υμειΌ; 

άποΟω·Fίι• ιrJ; διά το·ύτοο ·. τοί.i Οω·ά
του ι!πυΜσιιJι• αiίτψ•. οίiτος έ1• ιιύτι~ 

τι~ ΟΟ.ει1• τοι· τψ):ιοΙ· τοίiτοι· σιύζfιι' 
τ ι) ι• φ υ χ ι) Ι' [αι•τοίi ά:ιο ί.{σε ι ιι ύ-

Zi> τ ιί Ι', i_fξω :ιοιiiJΙ' ω1τι/Ι• τιίJι· ΟQωΙ' τιj; 
μωωριότψο;. εl δέ τις κιιτιιg'(!ΟΙ·ιίjΙ• 

τοϋ lΙ•εστηκότο:; ~ιίι• διά τι.)Ι• lμο1• 

ί.ιJγοι• :ιείσω•τιι :ιεQι' rιίιΙJΙ•{ο" ζωιjς I 
μέχρι Οαι·άτοι• άγωι·ίζεσΟαι ύ:ιέ.ρ 

30 ιlληθffας, ιlπόλί.ι-σι τι)ι· lαυτοϋ 

ψυχ ι) ι• *** :ιαρrιοιδοιΊι;. ιιύτι)ι• ύπέ.ρ 

figΙΙllfιιι•, ('Χιιίt Κ(' JΙΙ'iJlι·ίJ>iltuH (•{. 
JΙOt.eRtntcκ ι't tι·ηιlιιι·it l'HH Ct tι·ί

ιιηψJΗιt CHH in ligno ; ιηιιgίι; ηιι

tι'ιη ( Ίιι·iκtιικ iιι ι•ο lιnC'c ωηηίtι 

fnc-it. 
~li. (/ιιi e·n ίιιι 1'0/-ιιuit ι,;αlι·ιιιιι. 

Jrιcere αιιiιιιrι ιιι s1ιrιιιι. μe,.,[el ίllfiJn; 

φιi αιιlf'ΙΙΙ ]Je1'rliιlnil ttιιίιιιιιιιι 81ιιtΙιι 

μι·οzιleι· ιιιe. iιιπe1ιiet eιιιιι. q·ιιίιl αιι

Ιeιιι }JΙ'ofir~·ίl /ιοιιιο .• ~ί Ιοlωιι ιιιιιtι
ιl1ιιιι l·ιιCΙ"et-ιιι·, ι·t t11ι·ίιιιαe 8·ιιιιe tle
Ιriιιιe1ιl·ιιιιι fariιιl ~ ιι1ιt ψlfιιιι ι·οιιι-

1ΙΙ?ιlαl ίοη eιιι rlrιiJit /ιοιιιο ρι·ο ιι·ιι ίιιιrt 

8?ιιt '? 

Dιφlicitt:>ι· ]ΙΟssιιιηιιs iιιtellegeι·(' 

lιoc verbnιn; ]JΙ'iιηιιιη l1oc 111oclo: 
fo;i φιis ιιιηatοι· vitιιι' ]H'<ιesentis et. 
ρηtιι.ηs lιnnc vitanι ]H'acsenteιn 

esse O]Jt.in1anι. 11ιιι·cίt. ιιηiιηιιe snιιe 
*** tΪΙΙ\('11~ ιηοι·ί et }Jι\tans ιιηίιηaΙΙΙ 
snaιn ]Jeι· 1Hιnc η1οι·teιη ρeι·ire, 

iste volens lιoc nιoclo sιιli'(ΙΙ'e ωιί
ιιιαιιι s1ιαιιι ρe/'flet ίllαιιι. alienιιιn 
faι'iens eaιn ιι vit.ιι act.('ιΊιιι. si qιιί:> 
ιιηteιη conteωnenR vίtηιιι }JΙ'ae

ι;eηteω }J\'O}Jtι'Ι' CΊιι·isti Υ('Ι'IJιιηι ι't 

conficlens cle vita ηι'tcιηιt ιιsqιιe 

ncl ηιοι·teιη ]ΙΙ'ο Y('ι·itate ι'eι·ta veι·it. 54•) 

]Jenlet qιιi(ltHll ωιί1ιιαιιι. s1ιαιιι 

( qηιιηtιιιη ιι<l vit.aιn ιη·ιιι'seηteιη) 

tι·aclens ea.ιn 1η·ο ]Jiι'tate in ηιοι·-

14'-121'1. 4 \'gl. ι•Ιιιr Χι·. :24 Or. - 14' 12S.t:l ''gl. Β (:\lιιt.tlωι•i) 

I, 14+, 15-1+5.2 Αιι. 

4 αύτυϋ "·σrklext. :\Ι 
21 <τοιlτυι•) Diε>lll, νgl.lat. 22 οϋτω; Η 
:η *** Diel1l ΚΙ Κοι', Ygl. lat. 

1 2 f'Xιιit .... tι·aιlιH·it μ t'Xιt<--t. 

••• tι·a<lιιcΨt χ Gf a11ίmarn :-~ιιaιη sal
\"3111 faC('I'(' Β 141 11oιnini a•·.r. 12f <ln
l>it. )1ΟΠ10 ('QΠ1mlltatioιH'111 L ι.; ί11-

t('llig('Ι'ε' μοs:<ΙΙ11ΙΙΙ>< Β 13 ορtiιηηω] 

+ vitae Β 211 *** Dίι•Ιι\, η:ι;Ι. gι·. 
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• β ' - ' ., ~ 
ευσε ειιι; τψ κοιι•οτεροι• οι•ομω,ο-

μέι•φ Dιιι·άτφ. οvτος, ι&ς δι' έμέ Uπο

ί.έσας τι}~· ψυχή~·. σώσει ιιvτΥ]ι· 
μϋ.λί.οι• κιιl περιποιι}σεται ***. καί 

5 καD' lτεροι• δέ τρύ:rοι• οϋτως άι• έκδε
χοίμεΟιι το 6ηη)ι·· Fi τις ι•οι}σας, IJ τί 

, ' ~ ' β '~ :-τοτε εστ11· η σωτη(!ια, ου,,εται κο-

μίσασΟιιι η}ι• σωτηρίω• τιjς έrιυτοϋ 

ψυχής, οvτος ίιποταξάμει•ος τούτφ 
- β' ' ., ' r ' ' ω τφ ιψ και ιιρι'ησαμει•ος αυτοι• και 

il(!ας τόι· σταυρον α·ύτοϋ καl 
ίικολουDιίJι• μ ο ι ι1πολλύτω τψ κό

σμφ η)ι• ψυχι)ι• έαυτοϋ· έμοϋ 

γuρ lι•Fκει• κιιl :-τάσης μου τιjς δι-

15 όασκαί.ίας ιί:-τοί.λύ; αύτι}ι•, τέί.ος τιj; 
τοιαύτης ίι:ιιιιί.εία; *** κομίσετιιι τι)Ι' 
σωτηρίω·. 

20 

2:3 

30 

3;) 

ι όι•ομάζω l\1 2 δι' iμi] διά .\"ριστοι• 
cιuc Xr. 24, ygJ. lat. .ι *** ΚΙ Κοι·, 
Yg!. lat. ιο iαι•τόv :ί\1 ι6 *** Dίι'111, 
ygJ. lat. 

t-enι, qnae ahnsive dicitnr ιηοrs, 
ίste φιοηiaιη propter Chrίstιnn 

perclidit atιitnaιn suanι., ιηagis eam 
faciet salvam in vita aeterna. alio 
ant.eιn ιηοclο sic intellegiιnns tex
tnιn: Ri qnis intellegit qnae est 
vera salns, et aclqnireι·e vnlt eanι 
salut.enι aniωae snae, iste abre
nnntians lιanc vitanι et <lenegans 
se ΪJ>Snnι et tolletι.s cruce"ι su.atιι 
et seqnens (~hι·istnιn, pcrdit qnan
tuΙH a<l volnntates carnales ani
tnam suαιιι propter Christηnι et. 
J>rOJ>t.er οιηηeιη cloctι·inanι eius, 
et penlens atιitnaιn suatn hoc 
ιηοdο salvat eωιι J>er opera pie
t.atis. 
cleniqne qnasi ad sιφeriora red
<lens ι·ationcnι sic a<liecit: qui etιim 
1'0ltιerit sal1,aιn facere atιitnam su
aιn., ρerdet illιιnι. clicendo qui 
etιiιn '/:oluerit J>ι·aecedentenι et 
seqιιenteιn ηηuηι sensιιnι esse 
osten<lit.. Ri ergo quocl snperiιιs 
clixit: alnιeget ,~etιιetipstιtn et tol
lat crtιcetιι stιαtιι. et seqtιatur me, 
<le ιηοι·te sola clixit, et hoc qιιοd 
dicit: quί l'Oltιerit sαlι·αιιι Jacere 
αtιitιιa.11ι suaιn., perdet illanι, con
seqιιentcι· de sola nιorte dictuιn 
intellcgeι·e debenιns. si aιιtenι 

a lηιegaι·c et tollere crncenι non 
solnnι est ιηοι·i pro Chι·isto, sed 
carnalenι con\·ersationenι reicere, 
sine dιιhio et I>erclω·e aninιanι non 
solnnι ιηοι·i est, secl et.ianι deρo
neι·c Yolιιntates carnales. 

2 iste χ* Pasc\1 scd ρ ι 1 Ι. per-
clito ? DieJιJ, Ygl. gr. 22 cniιn 
<Β J>nsc}ι 2-1 ostendι•ns Koe 
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27. ΝΛμrι ι)F. ' κιιι τιίψ·ι ϋτι ει· 

μέιι ηί ι'ι.ρχtί τι) Ο ς iί 1' ι9έλrι 
Είρητιιι, 

!ξής δέ τιι δ:: uι· ιΊ.:τολlση 
ιι ύτιί ι•. 

ι9έ).οι•τες οuι· ιιύτι)ν σώζεσΟαι aπο
λέσωμf·ι· ιιvτ ΙJI' τι"{J κόσμφ, lQς 
Χριστί[ι σι•στιιι•ροvμΕι•οι καi ώς 

Ι ,j i'!χοι•τες κα·6χημα τό »έι• τi[J σταυρip 

τού κυρίου ιjμιϊJι• 'Ιησού Χριστοϋ, δι' 

ού δ κόσμος•< ιjμίι• σταυρωθ1}σεται 
καl ιίμείς >'τι!J κόσμ.φ«, ίι•α κομι
σώμεθα >>τό τέλος τι)ι• σωτηρίυ.ι• 

20 τώι• φvχιοι•ι< ιjμιί>ι•, ιΊ.ρχομlι•ψ άπό 

τοϋ uπολλύι•αι ιjμilς αύτη,, έι•εκει• 

τού λόγου. 
άλJ: εί:τειJ ι•οοϋμει· τό σιόζεσΟαι 
τήι• ψvχι)ι• μακάριοι• εlι•αι, άι·αφερό-

25 μει•ον έ:τi τι]ι• έι· {}ει"ρ σωτηρίω• 

και τοvς παρ' ιιύτίp μακαρισμούς, 
όφείλει τις εlιιαι καί aπώλεια ψυχής 
U.γα{}ι] καί έι•εκεν Χριστού, προοί
μιοι• lσομέη] τ ιjς μακαρίας σω-

30 τηρίας. 
δοκεί μοι ούv, UΙ'άλογοΙ' τψ aρ
ι·είσΟαι έu.vτόι• κατά τά άποδεδο-

"2ί. Riιιιnl 111ιteιιι conHiιlcra, 
φιοηiωη in j>I'inci j>io qιιiιlωη ηοιι 
ιlicit: qtιi salvaYerit ωtiηια.ιιt s1ιrιιιι, 
ιιerιlet illaιn. i!eιl: q?ι.ί ι·oluerι't ωιi
ιιια ιιι stια ιιι salι:are, τκrιlet cωιι, in 
seqιιcntib11s a11teιη non ιlicit: ψui 
αtι.tcιιι. ,·olneι·it α1tiιιιαηι stιαηι ]>er
dere propter -ιιιe, lιίc sαlι·ιιιιι facι'et 
eιιιιι, seιl it;ι: qιιi ρerd·iιleι-it ωιi
ιιιαtιι stι.αιιι. 1J1'ιψtα ιιιe, lιic sαlι·ιιιιι 
faciet eα.ιιι. 
,·olentes ω·gο :,;nlYn.t·e aniιηaιn no
stι·all1 perclannιs eaωlιιιic ιηηηιlο, 

qnasi cnιcifixi cιιιη CΊn·isto et l1a
bcntes gloriationeιn ,,jn crιιce do
Jnini nostri le:;:ιι CΊnisti, per φιeιη 
nobis crncifixns est ιnnnclns et 
nos ιnundo«, nt cοιιseqηaιηιιι· sa
lnt.eιn aniιnanιnι nostranιnι in 

conyeι·Aat-ion€' Yitae ιneliω·is. 
itaφιe (secιιηιlιιιη ea qιιae clixi
Jιnts) Yiιletιιr ιnilιi sinιile esse l1oc 

14 \'gl. Gal. 2, 19 - 1off Vgl. Gιιl. li, 14 - 18 \'gl. Ι. Pt>tι·. 1. !Ι -
23-130, 6 \'gl. cιuc Nr. 24 Or. 

6 ί.ίι• < l\I 17 ό <Μ 

:η -1:Jo, 6 δοκεί- σω.;ομέι•φ•] stimmt 
ιιicl1t ι·ecl1t mit lat. Ζ. 31- J3U, 10 

Origeιιes Χ 



130 Origenes, l\lattl1auserkliiι·ung :\latth.l6, 24-27 

μένα, ιl:τοί.ί.ύι•αι δείν έκαστον τήν 
iavτov ψvχήJ•. άπολϊ.ύτω οvν 
έκαστος η}ν έαvτοv άμαρτά
Ι'οvσαν ψvχή1•, ϊι•α ιlπολέσας τήν 

,j άμαρτά1•οvσαι• u1•αλάβrι τήν έν τψ 
κατορΟοvν σωζομένψ. ούδέν δέ 
wφεληΟήσεται ύ.J•Ορωπος, έάν 
τόν κό σ μ ο1• δΙ. ο ι• κ ε ρ δ άνrι. 

lU 

l:i 

20 

κερδα{J•ει δ' (οίμrιι) rόι• \ κόσμο1•, 

φ ό κόσμος ού σταυροvται. 

φ δέ κόσμος ού σταυροvται, έκε{ι-φ 
έσται ζημ{α τής ψvχ1jς έavτoiJ. 

25 δύο δέ προκειμέι•ω1•, 1jτοι διά τό 
κερδαί1•ειι• η}ν ψvχ1}1' ζημιοvσΟαι 
τόν κόσμοΙ•, ή διά τό κερδα{ι•ειν 
τοι• κόσμοΙ• ζημιοvσfJαι τήι• ψv

Χ1J1', :τοί.ί.ψ μilλλόν έστιι• αίρετώ-
30 τεροι• ζημιωΟ1}ναι μέν 1}μilς το1• 

κόσμοι•, κερδιΊσαι δέ τ1)ν ψvχ1)1• 
έκ τoiJ διά Χ!_>ιστοι• αύτή1• άπολέσαι. 

ei quoιl dixit: abneget semetipsum 
et tolla.t crιιce1n sua1n.. qui eniιn 
denegat se et tollit crucem suam, 
ipse est qιιi perdit ωιi1nam sua11ι 
pι·opt.eι· C'lll'istunι et perdens me
lius eαηι sal-ι·a.t, et qιιi perdit αni
?nωιι sιιαιιι quantuιn ad Yolunta
tes carnales, ipse est qui denegat 
se et tollens cruce1ιι seqιιituι· Chι·i
stuιn. quid autenι projicit lιomo, 
si totu11ι -nιundu1n lucretur, atιimae 
autetn suae detrimetιtum Jaciat ~ 
puto quod ιnundunι lucratιιr, 546 

qui non a bnegat semetipsunι nec 
tollit crucenι suam et sequitur 
Christum (secundunι ea qιιae dixi
ιnus) nec peι·dit anima ηι suanι 

quantιnn ad volιιntates canιales, 
ut salvet eaιn in conYersationibιιs 
spi1·italibιιs, 

cui ιnundus non cι·ucifigitur in 
cruce donιini nostri Ιesιι Christi; 
cui aιιtenι non crucifigitur nιιιn
dus, ipse facit suae aninιae detri
ιnentιιnι. ideo duobus nobis pro
positis, ιιt si volιιerinιus nιundunι 
lucrari perdaιnus animas nostras, 
aut si aninιas nostι·as volιιeriιnus 
lucrari perιlanιιιs lιunc ιηuιιdιιιη, 
ιnagis est eligendunι ιιt ιnunduιn 
perdaιnus et lncreιnuι· aninιas no
stras, ex eo quod propter Chιi
stunι perιlinnιs eas. 

9-131,20 Vgl. Β (l\Iattl1aei) Ι, 146, 6-20 An. - 21 Vgl. Gal. 6, 14 

4 ίνα< Η3 άπολέσας]+ ούν 

-ψv πa (Dittograρlιie) 2.J αύτοiί :\1 
4 perdit] pcι·det G 6 perdit] 

perdet G L 12 faciat] patiatur Β 
13lucretuι· L Η abneget αa 24 ani
mae suae Β Pasclι 26 munduιn 
< αa 30 ιnagis] + autem L 



:\lattlι. 16, 24- 27 Τuιιι. Xll, 27. 28 lBl 

:!Η. Το δf.: ή τί διύσι:ι iί.ι•Ο!!ω
:τος άι•τf.ίλλαγ μ α τ ιj; η• υ χ ιj; 

ιιύτυ ιϊ; διJ:Fιμiι·έ;τιιποΙJψικώ;εί(!η
μf~ι•οι• δ·•~• .. αrτι?ιιι δηί.οί]ι• καl το δοϋι•αι 

ii a1•τύ.ί.ί.ιιγ,ιιu τιj.: ψυχιjς αύτυύ 
μετa τaς άμα(!τ{ιις ίJί.ψ ά:tΟ· 

δεδομέι·οι• τιjt• ούσίαv, ίι•α v·ω
μίση πέι·ητας τά ·ύπύ.(!χω·τα αύτού, 
ώς διά τούτου σωΟησύμει•ο;. και 

ιu ά.ι-τοq:αvτικι'ϋ; δ' οίμαι δηί.υϋι• δτι 
ούκ έστι τι np άι··ΟρύJ:ι:ψ, ϋπερ 

δούς ώ; άντύ.ί.λιιγμα τ-ιjς ψυχιjς 

έαυτού κεκρατη,ιιέι•ης ύπο τοϋ Οα
ι·άτου, ί.υτρfύσεται αύτψ• iκ χειρός 

15 αύτοί-. ϋ.ι•Ο(!ω:tος μiv οJι• ούκ 

av δψη τι άι•τύ.λί.αγμα τ-ιjς 
ψvχιjς αύτυ ίi, Οεος δέ τιj; πάν
των ι]μώιι ψυχ-ιjς άι·τάλλαγμα 

έδωκε τό τίμιοι• α~ιια τοϋ • Ιησού 
20 καUό ιιτιμι/ς<< ι/γοράσΟημει•, »ού 

φUαρτοίς, άργυρίφ ιj χρυσίφ<< ά:tο
λυτρωUέι·τες, ιιάλλa τιμίφ αlματι ώς 
άμνοϋ άμώμου καί άσ:tίί.ου Χριστοϋιι, 
καl έν Ήσαtq. ).έί.εκται τψ Ίσρωίλ · 

25 ιιέδωκά σου άι•τάλ\ί.αγμα ΑίΟιο
πίω• και Αίγι•πτοv και Σοι}ι·ψ 
V:ιέρ σοf, άφ' ov συ έντιμος έγέι•ου 
έναντ{οv μου, iδοξάσΟης<< · άλλαγμα 
γάρ (φέρ' εl:tείι·) ύπiρ τώι• πρωτο-

30 τόκωι· τοϋ 'Ισρα.ι}ί. τa :tρωτύτοκα 
γέγοι•εν Αlγυ:tτίωι•, και ύ:ι:Ε.ρ τού 
Ίσρω}λ οί ά:tοΟαι·όι·τες Αίγύπτιοι 
έν ταίς λοι.-ταίς μάστιξι ταίς eπελη
λυUυ{αις έπ' Αίγυπτον καί ev τψ 

35 μετa τάς μάστιγας καταποι•τισμιp. 

2~. Aut quαιιι dιιiJίt cοιιιιnu
tαtiοιιeιιι /ιοηιο τιrο αιιίιιιιι 81ιιl ? 111 

J)riιna qui<leιn fncί<:' 

coιnιnιιtatio aninιae est ~ιιiJ::>taιι
tia, nt det snlιstιιntiaιιι sιιaηι 
lιοιιιο }Jaιφeribιι::; et salνct ηιιi. 
ιηaηι sιηιηι. 

pιιtο aιιteιn qnia 11011 lιa bet aliquiιl 
lιοιηο, qιιοd ιlans qιιasi coιωnuta
tioneιn aniιnae sιιaeqιιae tenetuι· a 
ιnorte, liberet eaιη de ιna11u eiιιs. 
eι·go l1oιno quiιleιn 11011 potest 
ιlaι·e aliqιιaιn coιnmιιtationeιn }Jl'O 

aninιa sιιa, dens aιιteιu })l'O ani
Iηabιιs οιη11iιιιη (nost1 am) dcdit 
conιnnιt.ationenι })retiosuιn san
gιιinenι filii sιιi; nec eniιn enφti 
sιιιnus ιιcoιτuptibili argento νel 
aιn·o, sed p1·etioso sangιιine 

agni ininaculati<<. 

7 Ygl. Ι. Kor. 13, 3 - 20 Ygl. Ι. Kor. ί, 23 - Ι. Petι·. 1, ISf- 2.) Jes. 
43, 3f - 25ff Vgl. Hieroιι. ίιι :;\lnttlι. 128Α: pro Israltel dattιr cοΙιιηι.tιtαtιΌ 

Aegyptus et Actlιiopia et Soe11e 

7/S ψωμίση (ϋ.νθeω:ιος) ΚΙ, vgl. 

lat. 30-32 τά-'Ισιιω/λ<Η 

10 aliqιιid χ* aliqιιis ιι 1; (ιιo
strum) Diel11, vgl. gr. 

!)* 

54ϊ 



132 OJ·igenes, 1\latt hauserkliirnng ~lattlι. 16,24-27 

απο τoύnr)J' δε ό δυι·άμε,•ο; έξετα
ζέτω εί τοϋ ύ.ληfJιι•οϋ 'Ισρω)λ aλί.α
γμα δίδοται ύ:τό τοϋ fJεοϋ >γjυο
μέ1•ου τdι· 'Ισρω}λ lκ :τασοjιr τώι• 

5 ύ.ι•ομι(i),, αύτοϋ« tj r'ιi.1]fJt,'1) Αι'Οιο-
' ' (" ~ ~~ ~ , ) πια και ιι• οvτως οιΌμασω πι•ευ-

ματική Αfγυπτος, καl τής Αίγύ
:-ι:του 1j Σοι]ι·η. ίι•α. δε τολμηρότεροι• 
ζηη}σω, τάχα .. ΣΌι}ι·η μm• ύπερ ηjς 

IU Ίεροι•σαί.ψι, ΑΙ'γtJπτος δε ύπέρ τijς 
'Ιουδαίας, ΑlΟιο:τία δε ύπέρ τώι• 
β , ~ , 'tl ' q·o οtψει•ιιη•, ετερωι• οι•τωι• παρα 

' •τ ήλ ' ' τ Λ .. ' τον .ι.σρα και τοι• οικοι• ευι και 

τό~· ο7κοι• 'Ααριύι•. 
15 29 . .1/Ι.ί.i.ει γάρ ό υίός τοϋ 

20 

ύ.νfJριόπου iρχεσfJαι l1• τfί 
δόΕn τοϋ :τατρος α~τοϋ μετά 
τώι• aγγέϊ.ωι• αύτοfο. 

Νfι• μει• ό vίός τοϋ ι'ι1•{)ρώπου 
lλ1}λvΟε1• (ύ.λλ') ούκ έι• τιϊ δόξn 
αύτού. »εfδομει•<< γάρ »αύτόι•, και 

' τ ,.δ 'δ ' ι • 1 I ' 1 • ' ουκ ειχε'' ει ος ου ε και.,,ος, u,.ι,α 

2;) τό εlδος αύτοϋ aτιμον και έκί.εί:το'' 
παρά τοvς 'Ι)ίούς ηiίι· ύ.ι•Ορώ;r;ωι• · 
lί.νΟρω:ιος lι· :τληγ?ί ώι· και :ιύι·ψ 
καl εlδιiJς rέρειι• μrιί.ακίω•, δτι 
άπέστρα:ιται τό πeόσω:r.οι• αύτοv, 

3ο ήτιμάσΟη κrιl. ούκ lλογίσΟηιι. και 
lδει αύτnι• τοιοϋτον lί.ηλυfJέι•αι, 

ίι•α »τaς άμαρτίας ήμώι• rέρn και 
περι ιjμώι·" όδυι·ηΟιj · ούδε γaρ 
l:τρεπε το1• έι• δόξn q:έρειι• »τaς 

35 ό.μαρτίας tjμώι• καl« όδυ1•ηΟ7jι•αι 

3 Psal. 120, 8 - 23 Jes. 53, 2f 

22 (ιίί.ί.' > οιiκ Η η, νgl. lat. 
31 Ι. (ά).ηθώ;) Μει ΚΙ ιιal']ι Dielιl, 

Ygl. lat. :13 οι' ;•ιί!? Η 

29. Χαηι filiu-Y /ι.onιi?ιis t.'e?ι

t1ιr'!tS est iι~ 1naiestate patris S'lti 
c1ιιn angelis s'!ιis, 

et t'!ι?ιc redflet 'IΙ?tic'lιiq'lιe secundu?ιι 
ΟJΊ€1'0. ei'IΙS. 
Nunc qηi<leιη jίli1ιs /ι.omi?~is venit, 
secl non ι' η. yloria sua; »vidiιηus 
eniιn eιιιη, et. non lιabebat spe
cieιn neφte <lecoι·eιn, secl species 548 
eins inlιonoι·ata et conteιnptibilis 
pι·ae filiis Ιιοιηiηηιη; Ιιωηο cun1 
esset in plaga et <lolω·e et sciens 
feιτe infirιηita teιn, qnoniaιη aver-
sa est facies eins (et clespecta) 
et pι·ο nilιilo aest.iιnata«. et vere 
opoι·t.ebat eunι taleιn venire, ut 
peccat.a nostra poι·taret et pl'O no-
bis <lole'l'et. nec eniηι <lecebat euιn 
i1~ yloria constitηtnιn ψeccata 
nostτa« })OJ'taι·e neqιιe <loleι·e ιψι·ο 

:J2 ff \' gl. J es. 53, 4 

2ί dolore χ* ιledecore ρ 

28/29 ad,·eι·sa Qa Β 29 (et ιlespecta. 
Koe 32/33 nobis + ipse Β 



l\lιιttl1. Ili, 2-1 2ϊ 'foιn. ΧΙ r. 2 8. :.!!>.:ω 

»πeιιι ημωι·"· ιli.i.ά κιιl fιιχt-τιιι l.ι• 
ι)όξll Π(!Οf't•τψ·:rίσιι::; τοi•; μιιΟψU.:; 
διU. τιjς μι) iχοι(σιι::: >Ψίδο::; ,ιιιιδ; 
κάί.ί.ος« t~:rιιμιι·t-ίιι:: ιιι1τοί'. 

5 καί γηι)μt·ι·ο; ι;ι:; ιιύτοί :rιιό::: τύ 

γt·ι·ΙσΟιιι αύτιιι\; ι;ι; ιιι1τιί;, •σι•μ
μr)ρq οι•; τ ιjς eίκόι•ο:;•ι τ ιjς δόξηc; 

αvτοί_i, f~:reί :rιιι)τΕ'(!ΟI' ιιιίτο; γ/γοι•ε 

σ{ψμο!!rιο; ·•τι?Ί σιύμιιτι τιj::; τιι-
ιιι :reιι·ιύσηη; ιjμι7ιι•ιι. ψ·ίκrι >•έκέι•ωσεν 

• • • δ ,. • β' , 
ειιυτοι• μοριιφ· οι•ι.οι• ι.ιι ω ι•« α:rο-

καfJίσταταί η· t~:rί τι/ι• τοίi Oeov 

flU(!f{IJI' 
\ - ~ ' ι ' -

και :rοιει πvτοιο; >Jσιψμορψιυ;ιι ιωτιι. 

J.'> :10. ΈU.ι· ι)i <τ!!ο:rικι'ϋ;) διΨη-
fJfjς καται·οιjσαι τa; του ι.ογου 

διαιrο!!άς, ;,. μω!!ίg. >'ΚΙJ!!·rγματος« 
καταγγeί.ί.ομ/J•ου τοί; :rιστεύοι•σι 
καl έιι σοrfςι ι.ιιι.οιψlι·ου >>τοίς 

:!0 τεJ.είοιςιι, O'IJ'Et. τfι•α τ(!ό::τοι• ό ί.όγος 

τοίς μέ1• εlσαγομ/ι•οι; έχει J>δούί.ου 
μορφήιο«, wστ' ιΊιι εί:τείιι αvτούς . 
))είδομεν αvτόι•, καί οvκ elχει• eίδος 
οvδέ κάλi.ος«. τοί; δε πί.eίοι; flj-

25 χεται >>έ I' ηj όόξ!} το V :r α τ(! Ο ς 
αvτο v", ί.έξουσιι· ι1ι• το >•καί. έfJεα
σάμεfJα τιjι• δόξαι• ιιύτοv, δόξαι• 
ώς μοι·ογeι·οfς :ταρa :r:ατρός, :τί.ιίρης 
χάριτος καί άί.ηfJείας•<. καί γaρ τοίς 

30 τε).είοις φαίι·εται ιj δόξα τού λόγου 
καl το μοJ•ογeι•i.; αύτοίi τifΊ :rατρί 

nobis«. :-~eιl ct \'ι•nict in gloι·in :>ΙΙΙ\, 
cιηη nιιte ιn·nι')ιuι·nycι·it ιlisciιιulos 

sιωs 1ιeι· ιιι!Υeηtιιιη :,;ιιιιιη ηοιι lιa

IJenteιn ι:φeι.:ieιη ncφιe ιleι.:οι·ι·ιιι, 
fnι.:tns :;ίι.:ιιt illi, ιιt illos faι:cι·et 

sicιιt Ϊ}>ΗC "<:OllfUΙ'IIICi! Ϊιιιagiηί·ι 

gloι·inc snne, φιοιιi;ιηι JH'iιιs factιιs 
est Ϊ}JSι~ cunfoι·nιis Η'ΟΙΊιοι·ί lnιιni

litatis no~trιιe, φιωιιlο seιηι•tiιι
sιιηι exinnniYit fωηιωιι ι;cn-i sιιs
cipiens", ιιt. ι·e8tίtιιιιt eanι iιι 

forιna ι1<•i. 

30. Si aιιteιn ωoralitcι·ιJotιιe
ι·is intellegeι·e cliffeι·entiaι:ι Yeι·bi, 

qιιocl et in 8tnltitia })raeclicationis 
aclnιιntiat.uι· cι·edentibιιs et in :-:a
pientia < dicitι11·) ; int.eηJerfeC"tosιr, 
yj(\ebis qιιonιoclo Yeι·bull1 dei eiι:ι 

qιιidenι, φιi noYiter iιl(lιιcιιηtιιι· acl 
ficlenι,forιnanιlιabet >>seι·yi«, ιιt cli
cant: >>Yiclinιns eιιηι, et ηοη lιal)e
bat specieιu neφιe clecoι·enιι•, }Jeι·
fectis aιιt.enι Yenit ίπ y[ω·iα JXll1'i8 

su ί, ιιt. clicant : .. et Yiclinιns glo
riaιn eiιιs, gloι·ianι t.anφιanι ιιnici 
a pntι·e, }Jlenιιιn gι·atiae et Yeι·ita
tis((. }Jeι·fectis eniω a1ψaret glo
ι·ia Yeι·bi, et φιia. ιιnicιιιη est η. 

pat.ι·e et qιιia ψleηιιιη« est ι•gnιtia 

3 Jes. 53, :Η - :J Ygl. Gal. 4, Ι2? - 6. 13 Rίim. 8, 29 - 11 Pllil. 3, 2Ι -
10.21 Pl1il. :!, 7 - 17 Ygl. Ι. Κοι·. Ι, 2Ι - lfJ Ygl. Ι. Κ01·. 2. 6 - 23 Jι's. 

53, 2 - 26 (νgl. 16ff) Jol1. Ι, 14 

2 :τροevτρε:τ{σα; ΚΙ, \·gl. lat. :τρο
Ε1Πρe:τίσαι :\1 Η 1:J (τρο:τικώ;) Klnacl1 
Diehl Koe, Ygl. lat. ιιηιl S. 163, 5 
26 Μγοvσιv v 31 τij) :τατρl &ειi)] l. τό 
:ταρά tlεοϋ? Kl <έν. τι?J :τατρί &n?J ΚοΗ 

101 11 accipiens G 12 iorιnaιn -:,· 
12 ff l1ier folgt in χ der Absntz quando 
istιι- opern bonι1 (S. Ι35, Ι8-136, 19), 
uιngest.,~llt Yon Kl HJ <ιlicitιιr; Kl 
nacl1 Dit!11L Κοι' 29 eηίιη] aιιteιn Ρ. 
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fJεr"(J καt τό nj:; >'χάριτος :rλ·ιjρεςιι 

ό,ιιοίως δΕ καi ηjς >'άληfJείας« · 
δ:zερ ού δύναται χωρ1jσαι ό δεό

μει·ος :rρό; τό :rιστεύειι· τιj; μωρία; 
5 »τοϋ κηρύγμ ατο;ιι, μ έ i.). ε ι δέ δ 

t'ίός το ϋ ά ι·Ορώ:rου έρ χε σΟ α ι 
ε~· ηj δόξn τοϋ :ιατρός αύτοϋ 
ού μύι·ο;, ιίί.ί.ά μετά τώι• άγ
γέί.ωι• α ί-τοϋ. καi εl δύι•ασαιι•ο1jσαι 

10 :zάι•τας τούς συι•εργούς τι}; δ6~η; 
τοϋ λόγου καί τι}; ά:rοκαί.ύ·ιρεω; τij; 
σοφί(zς (a:zερ έστίι• ό Χριστό;) \ 
σvι•ε:τιδημοϋJ•τα; αύτι~, όφει τίι•ιι 
τρό:zοι• έρχεται ό vίός τοϋ άι•-

15 fJριύ:zov έι• τιϊ δόξη τοϋ :ια
τρός αvτοϋ μετά τώιι άγ
γέλωι· αύτο ίi. 

20 καί :rρόσχες, εί δύι·ασαι έι• τούτοι:; 
τοvς :zρότεροι• :zαfJόι•τα; :rροιrήτα; 
άναί.ογίω· ιrάσκειι• έσχηκέι•αι πρός 
τόι• ιο) έσχηκότα »είδος μηδέ κάλλοςιι 
ί.nγοι•, τιp μι) έχει1• τι »εlδο; μηδέ 

25 κάί.ί.ος« ί.όγωι·. wσ:zερ δέ έρχεται 
ό vίός το ϋ άι• {)ρώ:zου έι• ηj 

δόξn τοϋ :rατρος αύται', οϋτως 
ίiγγελοι γt~•όμει•οι οί έι• τοί; :zροφι}
ταις ί.όγοι μετ' αύτοϊο :τ.αρα-

30 γΛ·οι·ται, η)ι· άναί.ογίαι• σώζοι·τες 
τιjς έαvτώι• δόξης. 

siηιnl et veritate«. qιιocl non 1)0-
test ca1)ere qm indigcns est (ad 
credendunι) stιιltitiae l)I'aedica
t.ione. nanιfiliuslunninis t•etιt?ιrus 
est i1ι nιaiestate 1xιtris stιi non so-
Ius, secl cu1n angelis suis. et si 
intellegere potes onιnes coopera
rios (gloriae) verbi, qιιοd in sa
pient.ia clenιωιstι·atιn· ( q11od est 
Clιristns), cωn·enientes ei, videbis 
quonιoclo venit fίlitιs lιonιi1ιis in 
1ιιaiestate patris s1ιi cu1n angelis 549 
s?ιis. 

angeli eniιn illiιιs snnt l)I'ophe
tarnnι sernιones. 

et vide, si potes diceι·e quonianι 
})l'O})lιet.aι·uιn sennones qm priιιs 
sιιnt passi ante ist.ius verbi acl
ventulll, contenιptibiles eι·ant non 
lιa bentes»specieιυ neque decoι·em«, 
secnnclunι siιnilitH<linem lnιius 
veι·bi non lιabentis »SI)ecienι neque 
clecoι·eιnιι. sicHt antenι venitjilius 
lιonιinis itι yloria patris sui, sic 
proplιetaι·nιn serιnones angeli fac
t·i >eninnt cnnι eo in nιaiestate 
secιnιdωη siιnilituclineιn 

verbi venientis in nιaiestate, quia 
nec possibile est ante spiι·italiter 
secnncluιn veι·itatenι intellegere 

4f Ygl. Ι. Κοι·. 1, 21 - 23f Ygl. Jes. 53,2 

fl ''οιjσαι < Η 
ygl. Iat. έχοντι :\Ι Η 

ΚΙ, ygl.Iat. ί.ό;·ω l\1 Η 

:Η έχειι• τι Kl, 
2~ i.όγαn• 

2; αύτοiί l\1 

2/3 (a<l credendum) Dielll Koe, 
Ygl. gr. 3/.J praedicationθ G 
7/8 operarios R G 8 (gioriae) ΚΙ 
nach Diehl Koe, \rgl. gr. 



:\l:ιttlι. 1 G, 24 ~ 27 ΊΌm.ΧΙΓ,30 13ii 

!i i:ιάι• δf τnιnίJτος f1 f τ a τ ιίj I' ι}. γ γ 1-
ί.ωι• ιιι~τnf. 1:rιδημιίση (τιp τοf 

:rιστεύοι•τnς ι•ιp) δ λι}γος, μετα
ι)ιfJση f~ κ ιi σ τ φ njς δόξης έα.υτο ϋ 

κιιi τιjς ί.ιιμπριfη1τος τώι• άγγέi.Μ• 
ιιι iαυτοϋ κιιτά τι}1· έκιίστοv :ιψ"iξιι•. 

l:i τιιvτrι δέ λέγομε1ι ούκ άΟετοϋι·τες 

καi ηjv άπi.οvστF(!Ο1' νοοvμέ1•ην δεv
τέρω• iπιδημίω• τού vίού τού fJεov. 

πότε δέ ταύτα άπω•υ}σεται 1] ότε 
τό ά:ιοστολικόι• έκείι•ο :τϊ.ηρούται 

20 λόγιον τό λέγον· J)τοvς γάρ :τάι•τας 
1Jμfi.ς :tα(!ασηϊι•αι δεί έμ:ti]ΟσiJει• τofJ 

βι}ματος τοϋ Χριστού, ίι•α κομίση
ται έκαστος τά διά τού σώματος 
:rρός t1. έ:ti]αξει•, είτε άγαUόι• είτε 

2:3 l(αύi.O!'CC; εl δέ έκάστφ κατά τ1J1' 
:τρύ.ξιι• ά.:τοδώσει, ού τήt• άστείω• 
μόι·ψ (χωρiς τιjς ψαύ).ης) ά).): 

ούδέ η}ι· rαύί.ην χωρiς njς άστείας, 
δij/.01' ότι έκάστφ ά:ιοδώσει 

30 κατa πύ.σω• φαύ/.ψ καί κατά 

πύ.σω• άστείω• :ιρύ.ξιΙ'. ύ:ιολαμ

βάt·ω δέ (έν τούτοις :τειΟόμεΙ•ος καt 
τψ ά..-τοστόλφ, συμβάυ.ωι• δF. καl 
τά τού • Ιεζεκιήλ. 

20 ΙΙ. Kor. 5, 10 

6 <τΦ τοϋ ;rιστεύοντος ι•ψ) Koe, 
Ygl. lat. 8 αύτοϋ l\I 27 μόνην] 
iκεlνην l\I <χωelς τής φαύί.ης) ΚΙ, 

,-gl. lat. 

ρrοι)lΊ<'ίaηιΒΙ sι•I'ΙΙHJneH, nιs1 cum 
S}Jirit:ιlitι>r int.ι•ll<'ctnω fuerit ver
bnιn (:Jn·isti, Ht νίι!eιιηtΙΙr SΪΙnUJ 

apι>arcι·c in ωaicstat·<:>. 
qnando :ιutωn l1uius1Ilodi YcriJuιn 
vcnerit cuιn angelis suis a(] scn
SHin CI'('(lcntis. (la})it nnicniqne ιle 
gloι·i:ι ι:ηιa ct (le claritηιlinc angc
lornιn sηoι·nn1 sccun(lηm :ιctum 

nniuscniusqιιe, 

qnoniaω qnanto ιnelioι· qnis fneι·it 
in actibιιs snis, tanto Inagis spiri
taliιιs intcllegit (~Jιristuιn Yel pro
piΙetas ipsins. 

qιιando ista pl'Ovenient 1 qιιando 
apostolicnιn illud inplebitιιr qnod 
cHcit: J•onιnes eni1n nos oportet 
stare ante tribnnal C~hι·isti, nt re
cipiat ηnusqιιisqηe pl'Opria cor
})Oris pl'Out gessit sive bonnn1 sive 
ιnalunιcc. si aηte111 nnicniqne se
cιιndιnn acttnn est redditnrus, 
nec pro solis bonis actibιιs reddet 
sine nιalis nec pro solis nιalis sine 
bonis, sed secniHluin οιηηeιη ac
tιιm bonunι et secnndunι onιnem 
actuιn ιηalιηη ι·ecipiet unnsqnis
qne. aι·bitl'Or anteω in istis qui
deιn credens apostolo, Ezechieli 
a nteιn in illis, 

8 cla.ritate Β 11 nιelioΙ' qιιis ~-* 
magis mε>lior L ! fιιerit < R. 1-l ip-
siιιs] eiιιs Β 19 impletιιr G L 
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l1• οίς τοv τει.ειιιι; έ:rιστρέψαι•τος 
άπαί.είφεται τa δ.μαρηίματα καί 
τού πάι•τη έκπεσόντος ού J.ογίζετιιι 
τa :r:ρότεροι• κα.τορ1Jιfηιατα) 

;) ότι τού ,ιιέ1• τεί.ειωΟέι•τος κιιί :r:άντη 
τψ• κακίιιι• ά:rο1Jεμέ1•ου a:rαί.είφεται 
τα &.ιιαρτψιατα, τού δέ :r:άντη Ι 
• , - .tl β , • 
α:r:οστατησω•τος της ·υεοσε ειας ου 

λογίζεται εί τι :r:ρότερον χρηστον 
10 αύτip :r:έ:rρακται, 1jμίι• δέ τοίς με

ταξv τοίi τεί.είοv καl τοίi ά:r:ο
στάτου :r:αραστό.σιν >>έμ:r:ροσ1Jε1• τοϋ 
βήματος τοv Χριστού(( δίδοται a 
έπράξαμε1•, »είτε άγαt?οι• είτε φαϋ-

1 ;"i ί.ω•ιι . ο vτε γάρ τοσούτο ι• έκαt?α

ρεύσαμε1•, ίνα ιjμίν μηδόί.ως έ:r:ιί.ο
γισt?fj τιi φαvί.α, ούτε έ:εl τοσούτοΙ' 
έκπε:r:τώκαμεν, wστε έ:r:ιί.?ισt?i'j~·αι 
ήμώι• τa κρείττοJ•α. 

~~~ 31. Άιο)ν λέγω ύμίι•, (ότι) 

25 

εισι το•ες τώ1• ιLδε έστηκό
τω1-', ο ίτι'J•ες ού ιι1) γεύσωι·
ται Οω•άτοv (16, :28). 

Ταύτα α,·αq:έρουσί τη•ες έ:εl 
η}ν »μεt?' ·ιίμέρας fξ(( ή (ώς ό 

qιιonianι eius delentιιi· peccata 
qιιi perfecte convertitιιr, et qιιi 
plenins *** cecide1·int ***, 550 
eis pi·aececlens iιιstitia non inpιι
tatιιr. 

nol)is antenι, qni inter pe1·fectos 
et inter aJ>Ostatas ιneclii sιιnιus, 
recldctur »antc t1·ibunal Christiιc 
secιιηdιιηι qιιocl gessimιιs »sive 
bonunι siYe ·ιnalιιnιcc: quia nec sic 
})leniιιs conveι·si sιι1ηιιs ad deιιηι, 
ιιt nobis onιnino ιnali actιιs non 
iη}>ιιteηtιιι·, nec sic aversi suιnιιs, 
ut obliYiscatnr deιιs si qιιa feciιnιιs 
O}>era bona. 

31. A1ne1t dico 1:obis, q'lιo?tiωιt 
sunt φιidα1ιι }ιir stcιntes qui non 
y·ustabunt ?norte?n, 
donec ?:ideant fili'lι11t lιωninis t:e
niente?n in regno s1ιο [ et factu?n est 
post rlie.ιJ 8ex ]. 

lff Ygl. Ez. 18, 2lf. 24 - 12 Vgl. ΙΙ. Kor. 5, 10 - 26-13ί, D Vgl. cιuc 
Xr. 25 Or. (Ygl. Π 189, 1ϊ-19) - 26-137, 1ί Ygl. Β (:\Iattlιaei) Ι, 148, 
15-26 An. - 26ff Ygl. Harnack TU. 42, 4, 22 - 27 Ygl. Mattlι. 17, 1 

20 μι)v Η 

22,'23 ;ιεvσσηαι )I 
(ότι) Koe ί *** Dielιl, Ygl. gr. 18 qua ~· 

quae L :!.J: sιιο + ΙΙΙ. secunduιn 

matthm L 24-:!d et-sex ;}"* str. 
ΚΙ in illo tempore assumpsit Ιesιι!; 

Petnnn et Iacobιιm et Iolιanneιn 

fratre1n eius in montem excelsuΙn 

seorsum et transfigιιratus est ante 
eos. omelia Origenis de eaclem lec
tiont" L 



:\l11 t th. LU, 21-i Ί'uιη. XIJ, 3ο. :ι ι 1~7 

.1οι•κι1ς 'Ι ιισιι•) ιlκτι:ι ι"'ιι·ύ.βrισιι• τι;')ι• 
τ(!ιών ιl:ιοστrjί,ιιJΙ' εi; η} · .. ύφηί.όι•ιι 

μετά τοϋ 'f.ησοϋ "Κατ' ίδίιιι· ι'iΙJο;". 
κιιί qιισιι• οί οvτω διηγούμι:τοι οτι 

ii ούκ t?γεvσιι.ι•το Ο ιυ ύ. τ ο υ Πέτρος 

καi οί ί.οι:τοί ι)·ύο :τρό τοιϊ ίι)είι• τ ό ι• 
ι•ί ι} Ι' τ ο ϋ ά ι• Ο(! ιQ:τ ο υ lί.ι?ιjι·τιι 

έι• τιί βασιί.είg. αύτοίJ κu.i t!Ι, 
τ fj δ 6 ξ ?1 α ύ τ ο ιi, ir)ι;ι•τες γά(! 

111 »l~ιι:rροσι?ει• αύτώι•ιι μεταμορqωι?έι·
τα τό1• Ίησοϋι•, ώ; ί.ύ.μψαι ι·το 
:ιρόσω:τοΙ' rιύτοι}ιι καί τά !ξιjς, 

έωΙJάκασι »τή1• βασιί.είω• τοϋ ι?εοϋ 
Ι .ί έληλυfJυίαι• ΕΙ' διΨύ.μειιι, κιι.ί ί'άρ 

ώς :τεριεστι}κασι βασιi.έυ. δορυrιόροι 

το·ές, οϋτω; >>.1/ωσιj; καί 'Ηί.ία; 
ώrfJησανιι τοίς ά.Ι·αβεβηκόσιι• εiς το 
όρο; μετά τού '/ησοv ί.αί.οιϊι•τες. 

2U 

ι'lξιον δέ έ:τιστιjσυ.ι. εί έ:τί τούτοι•; 
2.j ά.Ι•αφέρετυ.ι τό καUίσαι >'lκ δε ξιι';ΊΙ· 

κu.i lξ εύωΙ·ί-μωι•ιι τοv σι•πιjρος -ιlι· 
-β 1 , ., ... ,. • , .... :t ':ι' 

τη ασι,.ειψι αυτοι.•, ως το >•αΙ.ι. οι; 

·ιjτοίμασταιιι διά τούτοι•; ί.εί.έχfJαι. 
αϋτη δέ 1j διι]γησι; :τερl τοϋ μι) 

31) γεύσασDαι. Orl.l'άτot• τοι\ς τρείς 
ά:τοστόλους, έως άι• ίδωσι τόν 

'Ιησοϋι• μεταμορrούμει•οι•, δ.ρμόζει 
τοίς (ώ; δ Πέτρος ι~ι·ό,ιιrι.σε) γη·ο-

ι ~ ' ι β ' • 
,ιιειΌις »ως αρτιγεΙτητα ρεqηιι, τα 

(!ιιi<lωη sic i11tcllcgιnι t, φω11iaω 
11011 gιι~taΥcι·ιιιιt ιιιυι·t(·ιιι Jιi tι·c:-; 

apostoli l)l'iιιsφιηιιι yjιlcι·cnt fi
li~ιnι lιωιιi·ni8 tηιίeJLtenι ίιι Ψeyno 

8UO et i1ι fJ[oria 8~ta. \"Ϊ<lι•ntcs eιιίηι 
>•antc scιι Ιesιιιη tι·a11sfigιιratιιιn ,. 
ita ιιt fιιlgcn~t nfacics ι•iιιs 

t.anquaιn sol ct vestinιcntaιι can
desccι·ent ιιsicιιt luιncnιι, 

Yi<lenιnt >·ι·egηιιιn dei Yeιήens in 
Yiι·tuteιι. naιu quenιaιlιno<luιη si 
consistant circa inψeratorenι CJHΪ
<lanι aι·ιnati, sic .)Jo~·ses ct Elias 
Yisi sιι11t.• ciι·ca C'lnistιιιn eis, qιή 
ascen<leι·ant sιψeι· nιontcιn ex
celsιιιn ι>aιψarent.es in ιnaiestateιι, 
et loqιιentes cιιηι Ιesιι 

· diceba11t exitιιnι eiιιs <1ueιn iιψle
tιιnιs cι·at in Hierιιsalenι•·. 

lιaec aιιteιu expositio quaιn <lixi
mιιs conYenit eis, qιιi tales sunt, 
qιιales 11oιnina t Petrιιs, facti »si
cut nιodo geneι·ati infantes, desi
clerantes ι·ationabile et si11e clolo 
lac·ι. acl qιιοs etianι Ρaιιlιιs loque-

1 Ygl. Lιιc. 9, 28 - 2 Ygl. )lattlι. lί, 1 - {lf Ygl. )lattlι. lϊ, 2 -
Η )larc. 9, 1 - ι; Ygl. :\Iatth. lϊ, 3 - 20if Lιιc. 9, 31 - 2!-:!8 Ygl. 
cιuc Xr. 26 Or. - 2;)ff :\Iattlι. 20, 21. 23 - 341 Ι. Petr. 2, 2 

U δόξn] + τιj; μεταμαρrώσεω; 14 \'elliE'nteΙn α 31 Ι. iactίs ? κ I 
cιuc Xr. 24 3! τr.ί < :\Ι 
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5 

l:τι.-το{)οfiι•τα ·ιτο ).ογικοι• aδοί.Ο1' 
γαι.αιι. :τρος οϋ; ό Παfοί.ος ί.έγει· 

,,. t' - ' ' ., β - ' 
»γαι.α υμας ε:τοτισα, ου ρωμrιιι και 

τά έξίjς. 

καί :τό.σα δ' (οlμαι) 1J :τρο; το §ητοιι 
οίκοδομείι• δυι•αμέι·η τοvς,ω] χωροvν
τα.ς μείζο1•α διι}γησις γάί.α a1• εύλό
γως 0/'Ο,ιtάζοιτο. ΤΟ QfOI' aΠΟ τιjς 

ΗΙ ύ.γίας τι'ίίι· γραg ι'ίίι• γ1jς, ηjς §Fο·ύσης 
»μέί.ι καi γάλα((, ιίί.ί.' ό ώ; ό 'Ισαάκ 
ιlπογαί.ακ !τισ{)είς, aξιος εύφροσύι•ης 
καl δοχιjς, ·ι/ι• l:τοίησε1• i:τi τ ψ ά.."'lο
γαλακτισμιp τού •υίοϋ ό 'Αβραάμ, 

1:'\ ζηη}σFιf1' aι· τiιι· lν τούτοις καΙ. 

:τάσn γραr fl ( στερεωτlρω• τροφι}1• ), 
,, ( .. ) .. -β' tτερω• οιμαι ουσαι• του ρω-

ματος μiι• ού στFρειlς δέ τροφ"jς καί 
τώ1• οι·ομαζομl1•ωι• τρο:τικιί)ς J.a-

20 χάι•ωι·, ίlτιι•α τιp άπογαλακτισDέ1•τι 

,ιιiι• ούκ ίσχυρcp δέ, ά).J.' aσ{)ε1•οϋ1•τί 

iστι τροφi} κατιl. το »ό άσΟενώι· 
ί.άχαι·α iσΟίειιι. όμοίως καΙ. ό 
ώς ό Σrψου1)i. ιί:τογαί.ακτισΟεi; κai 

25 (:τeοσαγύμει•ο; α:ι;ο ηjς μητρος 

έl'(a:ι;ιοι· τού Dεοϋ καί) 
άι·ατι01με1"0ς a:το ηjς μητρος τcp 
Dει"(J (αύτη δi "Α1Ψa ή1•, 1/τις 
έeμψεύεται ΧΑΡΙΣ) · καί είη aν 

3ο τής χάριτος ι•ίΟς ό ζητώ1•, ώς lJ• 
1'αcp Τ(!Ε'{όμΕ1'Ος {)εοϋ, κρέατα, άγ{αν 
τροφ1)ι· τελείωι• ίlμα καί ίερέωι•. 

batuι· dicens: >ιlac Yobis })Otuιn 

de<li non cscaιn, 

nonduιn eniω poteratis; sed nec 
nsque adlιuc potestisιι. 
et οιηηeιη exposit.ionenι quae se
cnn<lnnι textnιn expoιιitur et po
test ae<lificaι·e eos, qni expositio
neιn non capiιιnt foι·tiorem, arbi
troι· ι·ect.e lac appellaιi, qnod fluit 
<lc ι:;ancta scι·iptnrarωn teιτa ***· 
qni anteιn ablactatns est, qneιn- 551 
adιno<lnιn Isaac, dignns laetitia 
ct snsceptione quaιn fecit in ab
lactatione filii Abralιaιn, sine <lu-
l)io qnaeι·et et in istis et in oιnni 
scι·iptnra foι·t.iorenι cibnιn, qni 
alter est ab eo cibo qui cibns qui
deιn est, se<l non fortis cibns, qni 
appellat.ιn· olera: qni ablactato 
qnideιη, non anteιn forti sed in
firιηo est cibυs, secnndunι quod 
ait apostolns: »qni anteιn infir
nιatnr olera ιηan<lncetιι. sic et Sa
nnιel ablactatns et transιnntatus 
a nιatι·e ad <lennι et adpositns deo 
a ιnatre (qnae Yocabatur Anna, 
interpretata Hebι·aice GRATIA), 
et si qnis fnerit gratiae filins ut 
qnaerat qnasi in tenφlo dei nn
tritus carnes, sanctaιn escam per
fect.orιηn sinιnl et sacenlotnιn. 

3 Ι. Kor. 3, 2- 11 Ygi. Εχ. 13, 5 - llff Ygl. Gen. 21, 8 - 16ff Vgl. 
Hebr. 5, 14 - 22 Rδm. 14, 2 - 24 Ygl. Ι. Regn. 1, 23ff- 2ί Vgl. 'Vutz, 
Onom. ::;acι·a 7-!U 

12 iίξιο; ΚΙ, vgl. lat. άξίω; )Ι Η 
16/1 ί (στερεωτέραv ΤQοιrιίv) έτέQαv ΚΙ 

mit. Dieitl Koe, vgi. Iat. στερειίι• Η 

μ~lav l\I 23 ό < :\Ι 24 ό < Η 
2:)/26 (:τQοσuγόμει•ο;-καί) ΚΙ naciι 

Dieiιi Koe 31 κρέu Η 

8 eos < G 10 fluet G 11 *** 
Kl Koe, vgl. gι·. 20 abiactato 
lact~ G 24 nιanducat αa et 
(qui ιιt)? Kl 29 fuerit] est R 
ιιt. < RGc 



::Ίinttlι. Hi. :?ι; Τοιη. χ τ r. :11. :ι:? 139 

:~~. Τά ούι· εiι; τοι• :l(!f)Κείμει•ιJJ' 
' β"' , ~ \ - , 

τιι:τ.οι• ι.ε:τ.ιι,ιιει·α Ι':tι του :τ.αροι·το: 
ro - - ι 'ι 'I!' ι 
ψιιι• τοιιιυτα εστιι•. ησω• τιι•ε; 

fστι7Jτει; ϋ:τοt• ύ Ίησnί:; καl t:fJψJει-

5 σ,ιιέι·ας έχοiτες τά; τιΊ; 'ljΨχij; 
βάσει; :r.rιQά τι'[> 'Ιι1σοϋ, 
καί 1JV αvτώι• 1j τώι• :r.οδιίίι• στάσι; 
σvγγε••ι); τfj :r.εΙJί ιJς εl:τ.ε Μωσιjc: 
στάσeι έv τιp »κuγιh έστψ ΕΙ' τι'[> 

10 ϋρει τεσσαράκοι•τα ιjμέψις καi τεσ
σαQάκnι•τα ι·vκτιις<<, ά.ξιοιι'iεl; καί 
του »σu δΕ αvτοϋ ση"jΟι μετ' έμουιι, 

ί.εγομέι·οι• :τ.ρος ιιvτόv ύ:τ.ό του 
Οεου u!ιοvι·τος αvτόι· στij•·αι :τ.αρ' 

15 αύτιp. 

οδτοι διί οί έστώτες :τ.αρά τψ 
• Ιησοv, τουτέστι :τ.αρά τιp ί.όγφ τοϋ 
Οεοϋ, ov πά1•τε; Ε:τίσης έστιίκασιι•. 
1/στι γάQ καi ΕΙ' τοί; iσηικόσι :τ.αρά 

20 τψ • Ιησοv :τ.ρό; ά.ί.ί.ιίί.οι•ς διαφορά · 
διό ού :τ.άι•τει; οί έστιίίτε; :τ.rιρά τψ 

- •1. • • • - • β '1 
σωτηρι. αΜ.α τ ι ι• ε; αυτωι· ως ι·,. τ/ΟΙ' 

έστηκότες ov γευ(σόμεΙ·οι. ί.lγ)οΙ•ται 
1'Jαι•άτου, έως άι· ϊδωσι τόι• 

2.'> ά.Ιο{)ρώ:rοις έ:ιιδη,ιιι]σαι•τα ί.όγοι• καi 

διά τοvτο vίό1• ά.ι•Οριb:τ.οv χρη

ματίζοιτα, έρχόμει•οι• EV τιί β α
σιλείg. έ~vτου· ov γάρ ά.εί, δτε 
lρχεται ό ί.όγος. ΕΙ' τιί β α σι-

:~2. ριι:ιc ηιιtcιιι viιl<·ntιιr 

111il1i in loco *** μraescnti, snnt 
iι;;ta. crnnt φιωaιη stantc·ι; niJi 
stniJιιt lcsιιι:; c•ι fιιιHlatas lιιιiJ<·ntcs 
:ιpncl lcι-ηιι1 aniωae IJases. 

l1i e1·go staJJant qniclelll aιηιd le
SlιJll, id est tψncl verbιnn dei, secl 
non ωηnes aeqnalit.er stal)a.nt. est 
eni1n et inte1· eοϊ;, qni stant apn<l 
Icsιnη, acl altenιtrιηη clifferentia 
st.ancli. }JΙ'OpteΙ·ea non onnιes, qni 
stabant. aιηιcl IesuΙH, secl qtιidaιn 
ex eis. qιιasi qni nιelins sta IJant, 
dicιnιt.nΙ·non gnstatnι'i ιnοrteιιι ,do
ι~ec 1·ideaιιt verbιnn clei quod vcnit 
ad l1oΙηines. iclco ant.cΙn verbuιn 
illncl qιιasi jilitιs hοιιι i·ιιis Ι'efertιn· 
ι·e1ι·ίι·e iιι regιιo suo, φιia non senι
pel', qιιanclo venit verbιnη, in regιιo 

3-2~ Ygl. Β βlattlιaei) Ι, 148, 27-149, 10 ( ?) An.- 3-12 Vgl. cιuc 
:Κr. 27 Or. - 3ff Ygl. Orig. tom. ΧΧ, 43 in Joh. (ΙΥ, 387, 7ff) - 9 Deut. 
10, 10 - 11 ff Ygl. Hier. in ::Ίiarc. Anecd. 1\larε-ds. ΠΙ, 2, 346ff - 12 Dε-ut. 
5, 31 - 19-ΗΟ, 9 Ygl. cιuc Kr. 27 Or. 

11 άξιωiJεί; ΚΙ naclι Cluc Χι·. 27 
(Ygl. Ηιι) άξιωiJΙι•τι ::ΊΙ Η 13 αδτι'ι :\Ι 
2i f έv τιί έαυτοϋ {Jασιί.είrι- :\Ι 23 γεv(σό
μεJ•οι ϊ.έγ)ιnιται Koc, Ygl. lat. 29 /.ό;ιο; 
Kof', Ygl. lat. '/ησοv; ::ΊΙ Η 

2 *** ΚΙ nnclι Dielιl, Ygl. gr. 
iJ Iesιιm G Pasch xpm L (Β Yac.) 
16 qιιicleιn R G (Β Yac.) ibiclcrn L 
1; npιιcl y* < L 19 stant] stabant 
L (Β Ync.) 24 gιιstare L (Ίτgl. Pasch) 
2i. 2ς Yf'nire in regno sno rε-fertιιr L 
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λείq. αύτοv έρχεται· έ;τεi τοίς 
, ' -~ ι ') rι 

εισαγομει•οις τοιου τος εστο·, ωστε 

, - '11 ' \ β~ ' , 
ειπειν α ι• αυτοvς r.επο1•τας α υ-

τό1•, οvκ έι·δοξοι• ούδέ μέγαι·, ιlί.λ' 
.:ϊ ύποδεέστεροι· πολλι'Οι• έι• aι•Οριb:rοις 
λόγωι• · ))εί'δο,ιιει• αότό1•, καl ούκ 

εlχει· είδος οvδέ κάi.J.ο;, άυ.α τr) 
είδος αύτοv ιΊτιμοι·, έκλείπω• παρiι. 
πάιτας το1'.ς 1•ίοι'.; τιί:ίι• ιlι.οΟριό:rωι·((. 

I Ο καt ταύτα lροί'σιι• οί ίδύιτες αvτοv 
τι)ι· δύξω· :τερl τώι· ;τροτέgωι• έαv

τiϋι• χρόι·ωι•, δτε κατa τa; άgχaς 
»ούκ εlχε1·«αvτοίς ηείδος ούδt\ κάλλος« 

ό έν είσαγωηΊ ι·οούμει·ος ί.rίγος. 
15 ilστn• ούι• 

)ο β • , , , 'ξ' :. τι ασιι.ικον εμφαιι•ομει•οι• α ιωμα 

τοiί τι}ι• έ:ri πiiσιι· λόγοι ς άρχι)ν φω•ε

Ι]ώτατα aι•ειληφότο; λόγου, βλε
:rόμε·ι•ι;ι• τισι τών έστηκότωι• 
:rαρa τc[J 'Ιησού, έ:raι• δυι•η{)ιϋσιι' 

:!5 αύτψ άκοl.ου&ιjσαι :τροάγοι•τι αvτοvς 
' , β , .. ' ι- 1 ' 

και ω·α αιι·οι•τι ε ι ς το vψηr.οι• 

njς έαvτοϋ rω•ερώσεω; όρο;. ού 
τιι·ες τώ1• έστώτων :rαρa τψ 
'Ιησοϋ άξιοϋι•ται, έa1• ι"όσο• iίτοι 

30 Πέτρος, ov )•:rύί.αι {j.δov ov κατι-
' " - β - ~ \ ' σχ·υοvσιν«, η της )) ρω•της vιοι« και 

γενι·ώμει·οι ιi:rd ηjς μεγαλοq:;ωνίας 

τοϋ {)εοv βροι•τiϋι·τος καί μεγάλα 

s~ιο t•e?ιίt. eis eninι qιn 1n }Jrin1is 
inclucιιnt.nι· acl ficleιn tale est, nt 552 
clicant Yiclent.es enιn non glorio
snnι ncqιιc ιηagηιιω. secl infω·ius 
ωnltis l10ωinnιn yω·bis: ))vidiωns 

enω. ct non lιabcbat specienι ne-
que clecω·eιη, secl S})ecies eins sine 
lιonω·e et abiecta 1η·ae filiis hωni
nuιn((. lιaec ιlice11t φιi Yiclent 
glω·iaιn eins cle ρι·aeteritis tenφo
ι·ibnR snis, qηanclo in I>riιηis non 
Yiclebatuι· eis Yeι·bιnn lιabeι·e spe
cieιn glω·iosaιn secnnclωn qnod in 
J>Ι'iωω·dio sιω intellegcbant. 
eι·go 

extι·a istιιιn Yιιlgaι·eιn et nιani
festissiιnι11n int.ellectuιn, qηeιn in 
JH'inιonlio sno intellegnnt acce
clentes acl ficleιn, 

est aliqnis c1igniω· et quasi re
galis intellectηs in Yeι·bo, quenι 
non onnιes stantes a ι>ηcl Iesnnι 
vident, secl qui I)Ossnnt euιn sequi 
praececlenteω et ascenclenteιn su
})CI' excelsuιn snae ιnanifestationis 
ιnonteιn ***, qηi sιιnt sicnt Pe
t.rιιs, qηeιn snpι·a descripsinωs, 

Yel sicnt filii tonitrni, qui nascun
tuι· ex magniloqnio dei tonantis 
et ιnagnifica caelitηs clanιantis ad 
eos qui habent aures et sapiunt. 
isti eι·go, qui sunt sicnt Petrus vel 
sicηt filii tonitnιi Iacobns et Ιο-

lff Ygl. Οι·ίg. e. Cels. Yl, ίί {11, l4ϊ, lff) - G. 13 Jes. 53, 2f -
liJ-141, 3 Ygl. cιuc Χι·. 2ϊ Οι·. - 30 Ygl. )fat.tlΙ. 16, 18 Par. - 31 Ygl. 

:i\Iarc. 3, Ι ί 

Η σm·αγωγιί Η 6 ί.όγον Η 

:!0 τι< Η 21 :τaσιv] :raσι τοί; ~ί 

J καi] οί Koe, Ygl. \ιιt. :Η ιϊ + οί Η 

20 digniosior· G L 26 *** ΚΙ 
Koe, ,-gl. gι·. 2~. 83 tonitrιιs Qa 
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ιιv(!ιιι·ι:Οt·ι· βιιι7ιι•rιις rιιί; ί/χιιι•σιι• 

· ιiιrιι" κιιl σιηοίς. οί rοιοϋτοι γιι~ι· 
ιιύ γr-·vοι•τιιι Οιιι·ύ.rοι•. 

Εί ι)/ :ταuιί τιί f·iu-ι1μlι·ιι σιιιι Ισπuuι· 
t?κΟΙσΟω δtί, rί δηλuίirιιι t:,, τι~ Ιδt·ίι• 

τι) Ι' ι• ίι) Ι' τ ο ι> ιl ι• Ο(! ιύ :τ ιι ι• t: (!χ ιί -
ιιει•οι• t:Ι, τι-ι βασιλεία ιιι~τοι' 
ι ' • 

JΟκαl iι· τtί διί;η ιιι~το~ κιιl rf 
' ~ - "'λ - ' β σημιιιι·ετιιι t'J' rφ ιutΊΙ' >>τιιι• ιισι-

ί.είαι• το~ #εοίi t:ί.ηί.ι•θι•ίω• έι• δι•

ι•ά,ιιει«, τιl είτε έλί.ιψ:τιίμει•ιι iι• 
rrιίς κιιρδfιιις ιίμώΙ' εί~τε ζψοι'σι.ι• 

Hi r-ύρισκόμΗιι eϊπ t~:τeισιιίιτιι τοv; 
J.ογισ,ιιοι'.; 1jμιiJι• (fκαστο; Μ ι'σ; 

βούλεται κριι·έτω) f:κο ησιί,ιιεDα. ό 

δi όQιiJΙ• καΙ. κιιτιιJ.ιιμβάΙ•ιοιι• τι/ι• τοϋ 

λόγου ύ:ιε(!οχι/1·, J.ύοι•rο; καΙ Γιιε-
~0 J.έγχοιτος :τάσας τa; t•:το τιίJι· 

ψευδίύΙ• μiι• lπαγγεJ.J.ομlιΨJΙ' Μ 
άλιίι?ειαι• :τιΟω·ότητιις. βί.{:ιη. r u ι· 
ι•ίο1• το ίi άι•{)Qι!J:το ι• (κιιτa rοι· 

• ΙωάΙ'Ι'Οt' λόγοι• τ οι• ί.ιίγοι• TOV 

2;) Οεοϋ) lρ χόμε ι• ο ι•l ι• τ tί ίδίg. β α σ ι-
• ' ' δ. β"', ~ - ' ι. ε ιςι. ει f ι.εποι ιι τοιοι•τος το ι• 

ίΛγοι• ού ,ιιιίι•οι• J.·ι;οι·τιι *** :τιίσω• τι/ι• 

Ι~:ιιιιΙι::-:, ·ιι-ιJιι. gιιRtιιbιιηt ιιιοrleιιι, 

ιlο1ιeι· 1'·ίιlrι·ί1ιt jili1ωι lιωιιi1ι i8 ·ι·e-
1ιiΜιfeιιι i1ι rey1ι0 8110 Pf i ιι. !}foriιι. 
8ιια ct. ..ι·cgηιιω ιlci \"<•nίι·ιΙ,.; in 
viι·tιιtc«. 

Ut ιιιιtcιη ιηιιιιίfe:-:tiιΙ,.; exιJUilHIHtl:-i. 
qιιίι1 Rit Υiιlι·ι·ι: Υcι·Ιηιιη 1'eιιieιι.~ ίιι 

1·ey1ιo s1ιο ct ·ί·ιι yfοπ'ιι 81ια, ct φιω 
:-;ίgnifirct Yi<lcre ··ι"Cgηιιιη <1ι•i n•
ιιien:-: in Yiι·tιιtc«, RΪ\'c <lιιω ι·χ se 
"l)leιιιlct in con1i1HιR ηοι4ι·i:-; HiYc 
<lιιιη qιιnι•ι·cntilHΙR inn•nitιn· :o:i\"e 
ιlιηη ingn><litιιι· in cogitιιtioιιcr.: 

nostι·ns, ιιηιιsφιis<JΙΙC in<1icet φιιΗl 
eχιιοηiιηιιs ρι·οι1t nιlt. taιnen φιί 

Yi<1ct et. ι·oιψι·clιen<1it eιηinentiιιιn 
Υeι·ω <1ei. qιιο<l sol,•it et convincit 
oιnnes ρeι·sιιnsiones ιηeηι1a.ciο

ηιιη })rofitent.iιιιn ,·cι·it.ateω, vi<let 
jίΗ1ιιιι lιοιιιi1ι·ί8, 

i<l est ,-eι·lηHn ιlei, ·ι·eιι ίe1ιte-ιιι 

iιι ι·erριο Mto. ct φιί vi<let 
,-eι·bnω <1Ρί. non solnιn sol
Yenteω et ι·οη '·inι-ent.cω aιlYer-

2 Ygl. :\lat.tl1. 11, 15 tι>Ι\\', - .ι. {I (Ιιιt.). 11 Ygl.l\laι·c. !1, 1 - S -142, 26 \"gl. 

cιuc Νι·. 27 Or. - 2-lf Joh. 1, Ι; λpoc. 19, 13 

:! oii~· :\Ι 6- 1-12, 26 lιieι· Kl 
nach lat., hinter S. 15U, 14 :\1 Η 

10 καί ΚΙ mit ι--Ιuc Χι·. 27 lat. ιϊ :\Ι Η 

13 iί.αμ:rόμε1•α i1• ταί; )Ι ί.ιιμ:rόμΗα ταί; 
Η3, s. ). aιld. ii. Hc 18 δe όριίj1• ΚΙ, 
'·gl. lat. fJεωρώ1• )] Η 20 ι~:rό Kl 
ιnit. cΙuc :Κr. 27 la.t. ίο:rέ'] )I Η 

26 βί.έ:rη cιuc Χι·. 27, ,·gl. lnt·. 
27 ί.ίοαι•τα <καί δι~·i.lγχαιιτα) Κοι', ,·gl. 
lat. 

·• ,-iιleant Η 1:> Ι. e)φοηeιηαι; ~ 

ΚΙ 1 ί solYit ac Β Pasch sol,·et 

c:a L conYincι>t L 2-1 <lι>i < L 
2;) f Υίdι·t \Ψrbιιm ιlei] \'crlπιm ιlι~ί 

fίlίιιιη Yίιlet. L 2ί f <oιnne><) ηιΙ

ΥεΨ,.aι·ίοηιιη Diι'hl, Ygl. gι·. 
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τώι• έι·ω•τίωι• πιΟω•ότητα, άλί.a καl 
\ ~-~ ' ' β).' τα ιυια τραι•οτuτα παρισται•τu, .ε-

ποι U.ι• αύτοv :τρός η"j βuσιλείg. κuί 
τt)ι· δόξω•. καί ό τοιοίiτός γε EJ' 

5 αύτψ βλέ:τοι ϋ.ν >>η)ι• τοίi 1Jεοίi 
β ., 'ϊ.λο- ·δ' ασιι.ειω· ε .η t' υιαν ει• υι·αμει« · 

10 

κuί τούτο βλέποι ϋ.ν *** ώς ούδαμώς 
,, ~ \ ~ , β • ' 
ετι vπο αμαρτιας ασιι..εvομεJΌς, 

15 βασιλεvούσης έι• τψ 1Jιοητιp σιό
ματι τών άμuρταJ•όι•των, άί.ί: άεί 
τεταγμέι•ος ύπό βασιλεί τψ τώι• 

8λων 1Jεψ, 
... β "'δ' '~' ου η ασιΙι.εια υι•αμει μεν >>ει·τος 

2U ήμών« έστιι•, έι·εργείg. δi καί (ώς 
wι·όμασεν ό Μίiρκος) έν δvι•άμει 
καί ούδαμώς έι• άσ1Jειοεlg., >>έντός« 
τώι• τεϊ.είωι• μόι·ωι•. ταίiτα μέν οϋΊ• 
έστώσι τοίς μαfJητuίς ό 'Ι1ισοvς ov 

25 περί πάντων αvτών, aλλa περί 
τινωι• :τροφητεύωι• έ:rηγγε/ϊ.ατο. 

30 

35 

ι,;aJ·iornιn peι·suasiones sed etianι 
sιιas eyidentias declaJ·antenι, Yi
c1et non solιnn regnnnι sec1 et glo
J•iaJH vω·bi dei. et ist.c talis in 
seipso Yiclct >>J'egnιnη clei veniens 
in Yiι·tnteιc, 
non in infiJ'JΠitate. qni aute1n non 
est ita confic1ens in J'egno c1ei, ιιt 
onnιia l>ati contentus sit propter 
illnd, scd est dnbius et ti111idus de 
S}>e regni, ille non Yidet in se 
»regnιnn dei yeniens in virtute<<. 
et lιoc ille videt, in qno non 
regnat »peccatnnι« nec tenetnr 
snb dωninatione peccati qnod 
regnat >>in corpore nιortaliι< pec
cantinnι, sed est snb rege omniunι 
deo . 

dicit eniιu apostolns: >>et ego, fra
tι·es, ηοη potni Yobis loqni quasi 
spiι·italibns sed qnasi cωυ.a.Iibus, 
qnasi parvnlis in Clυisto. lac vo
bis potιnn dedi, non escaιn; non
dunι eni1n pot.eratis. sed nec us
qne ac1hnc potestis. naJn cιnn 

sint inter vos aeιnulationes et con
tentiones, nonne caι·nales estis et 

5. 12 l\larc. 9, 1 - 191 Lιιc. 17, 21; ~Iarc. 9, 1 - 27 Ι. Kor. 3, 1-3 

ο αύτφ ΚΙ αύτώ :\1 Η 13 *** Diehl 
κι, Ygl. lat. 2ii/26 :rερt τιt•αn•] :rε Η 

7 non 1 ) et non Β 
per) Diehl, Ygl. gr. 

17 sed <sωn-
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[ι 

I ,; 

:ω 

:~:ι τί δε τu γπ''Fσι?ιιι ι? ιιι·ιί

τ ο ι• κατιιι·n11 τ!οι·. 

και εστιι• 1ί μι}ι· ζωι) ιί <ί:rι;JΙ' ''t'γιb 
εlμι ιj ζωψι. 

ΚU.ί U.VT1J γε • 1j ~ωιί« Ι>Κt~Κ!]L':'lTU.t GVI' 

np ΧΙJιστψ iι· τιf> Οεψ«, κu.i .. στια ύ 
Χ!]ιστο; ιμπερωι?zϊ, 1j ζωι) 1ί,ιιώι•, 
τότε σiΨ αVτi[Ί« g αJ'Ε'}ύJtJJ}σοJ•ται 

:!5 οί ι'iξιοι τoii )·σiιι· αvτψ·• ψινt·

ρωι?ιjι·υ.ι »iι· ηϊ δr5ξη·. 

ό δε lχι?ρό; ταt>τΙJς nj; ζωιjς, δς 
κu.i ))έσχατος έχίJρr); κυ.τιι!!γείται•< 

πάπων τώι• έχ{)ρώι· ιιι~τοv, >>Dύ.να-

30 τ6ςιι iστο•, δι• ψυχι/1ί άμυ.ρτύ.ι·οvσα 
ιl:ιο&η]σκΗ, 
iι•αιιτίως διατιfJεμέι·η τιp γιι·ομένφ 

:ιερί η)ν κατορfJοvσαι• ψvχι)ι· κu.i iκ 
τoii κατορ{}οvν ζώσω•. 

,.;(ψJΙΙΗIΙΙιιι lιοιιιiΙΙΙ!ΙΙΙ :ιιιιlιul:ιtί:-; ! 

ίtι•ιη nliiJi: ,.;:ψic·ntinΙιι nutι·ω 1()
ψιiΙΙΙΙΙΙ' ΪΙιtι'Ι' JH'I"fι·ctos . ;-;j 1'1"!!1> 
ψιί ιιιllιιΙι· ι·ΗΙ'ΙΙ<ιlι·s ι•t JΙ1ιl'\"tιli .~uιιt 
in t'lι1·isto ι·t ηο1ι :-;ιιΗt pι·Ι·IΊ·cti, 

ιωηι ιο:-;sωιt Ϊlltcllι·gι·ι·ι· sa ιιicnt ίωη 
η·ι·Jιί 1\CC <::ψiΙΙilt sιιίι·ίt:ιJι·ιιι ι:ίιι,; 

intcllcctιιΙιι, ψιοηιοιlο γίιlοωιt 

ΙΙΙcntc SΙΙΗ eωίιΗ•JΙtί:ιΙιι η·ι·ΙJί, ίιl 

ι•st ι·cgιιιιιιι η•ι·Ιιi ct μlω·ίωη Υcι·ιϊ, 
([ΙΙΪΙιiη•ι·,.;j,.; ;;ιιιιt ΪΙΙ\"ΟJιιti JΙCCCntί;; 1 

33. ι),ιιiιl <•s(. ωιtω11 ιιιοrtι·ιιι 

gΙΙstnn~, \'i<lc:ιΙιιιιs. 
clιιae ι·cs Ι'ιιιιt ;-;ί\ιί ι·ontr:n·iac ιηοι·s 

ct Yita. 
ct Yita qιιicleιn ι·~t illc• φιi ιlixit: 
,ego sιιιιι vitnι•, 

<lc qua ~cι·i}>tnnι ι•st: .ηιωιl :ιuteω 
fnctu1n cst in eo, Yita est , ίιl est 
in Yeι·IJu. 

iniιnica ~ιuteω Yittιe lιuiιιs ιηοι·s 

est·, qιιae et. IIOYissiιna oιnniuω 

iniωicorιιl!l clestnιetuι·, qunm pec
can~ :ιηiιηa ιηοι·itι11·. 

2 Ι. Kor. 2, 6 - 12-145, 28 Ygl. cΙuc ~Ί·. 27 Or. - 16 Joh. 11, 25; 

14, 6 - 18. 21ff Κο!. 3, 3f - :?~f Ygl. Ι. Kor. 15, 26 

10 nrbi2] C'ίns Β 28.29 iηίιηίcο-
rιΙΙη οιηηiιΙΙη Ο L 29 ηηaιη ΚΙ 

rμιa χ 
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καί έ:r:άJ• ι.εγηται έJ• τιp 1·όιιφ· 
"δέδωκα. :τρο :τροσώ:του σου τψ• 
ζω1JV ΚαL TOI' ι'Jάι•α.τοηι, Ι>eκί.εξα.ι TfJI' 
ζωήι•ιι, 

5 περi τοv εί:τόι•το; >'iγώ είμι ή 
ζω1}« τα.vτά φησιν 1j γραφ1) καί 
:τερί τού έχΟροϋ αύτοϋ Οωιάτου, 

10 

τ ' , " co - δ' I .. ωι• το ετF(!ΟΙ' εκαστος ημι•η• ι ωι• 

:τράττει ίί.εί έκλέγετα.ι.. 

καi. έ:τaι• »:τρο :τροσώ:τουιι ημωι• 

ούσης τιjς ζωιjς ύ.μαeτάι•ωμει•, πί.η
ροfται έφ' 1}μii; 1j ί.έγοt•σα a(!ά · 
>>καί lσται 1} ζωι] σου κρφαμέJ•η σοι 

15 ύ.πέι•αι•τιιι κuί τά lξιjς έως τοί.i 
>>καί a:το τώι• όραμάτων τώι· όφ{}αί.
μών σου lJ. όψηιι, 

ώσ:τeρ οvι· 1J ζωι] καi. ό ζιϋι• ί1ρτος 
" ' C' , - , - β' Fστο• >>ο εκ τοι• ουραι•ου κατα ας 

20 καί ζωι)ι• δοvς τιp κόσμφιι, ούτως 
ό lχΟρος αύτιp Οάι•ατος aρτος έστί 
ι·εκρός. πiiσα δέ ί.ογικι) ·φυχι) 1jτοι 

ζώιτι τρ!φεται ί1ρτψ 1} 1•εκριp, δι' 

ι;ν παραδέχεται (έργωι· ij) δογμά-
25 τωι• aστείωι• ι] φα·ύί.ωι·. εί{)' ό)σπερ 

έστιJ• έ:τl τώι• κοιι·οτέρωι• τροφώιι 

ποτέ μέι• rιύτώι• γεύσασΟαι μόι•ο1•, 
:toτe δέ E:ti. :tί.είΟ11 αvτιiJι• έσ{)ίε/1', 
οϋτοJ καί έ~ί τούτ(ΟJ' τιϋJ• lίρτιιJJ' ό 

30 μέ1• τις έι•δεεστέρως lσΟίη γη•ό-

et si qιιωιdο <licitιn· in lege: »cledi 
ante facieιn tιιaω Yitaιn et ηιοι·
teιη«, »elige Yitanιιι 

ex qιιi!Jιιs altenιιn unusquisque 553 
ηοstι·ιιιη, peι· ea qιιae agit, eligit 
seιnpeι-. 

sicut ergo Yita est et ΥΪΥιιs panis, 
>>qιιί de caelo <lescendit et vitanι 
cledit lιuic ιηΗηdοιι, sic et iniωica. 
eίιιs 111ω·s ι)anis est ιnort.ιιus. o111-
11is antenι rationabilis aniιna aιιt 
YiYo })ane nut.ritιn· aιιt ιnortno 

1)er ea, qιιae Sllscipit, O}Jera vel 
dogιnata bona vel nιala. et qι1eιn
adιnoclιHn est in colllιnnni pane, 
nt quis aliqιιando qιιidem gnstet 
ennι tantιιn1, aliqnando aιιteιn et 
aωpliι1s enn1 ιnanclncet, sic et in 
istis panibιιs qnidaιn qnideιn ηιο-

2 Deut. 30, 15. 1U - ;; JoiΙ. 11, 25; 14, 6 - Η: Deιιt. 28, 66 -
ι6 Dι>ιιt. 28, 67 - 19 Jol1. 6, 33 - 22-14;), 6 Ygl. Β (l\latthaei) Ι, 149, 20 
!Jis S. 150,2 An. - 2i)ff Ygl. Orig. tom. ΧΧ, 43 in Jolι. (ΙΥ. 387, 3): γεύεται δέ 
θαι•άτοι•, καί ού γείοt-τιιι μόι•οJ• άί.ί.rί καΙ έμφορείται κτί.. 

ι ί.έγεται Η ~ έκαστο; < :\18 

add. i. m.l\Ic 11 :rρδ< Η 20 διδοvς Η 

24 <lργαιι• 1j) κι, Ygl. 1at. I δογμάτωι•] 
6ημάτωι• )1 2i μόι•ωιι l\I 28 :rί.εlωι• Η 
30 έι•δεέστε(!οV Η 

ι et si < L 2:J et < G 
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μηος αύτιι)ι•, ό δi καί έμιιορείτιιι., 

ιίγα0ι)ς μiΨ ιύv 1} όδεύωι• lπί το 
άγαΟο; είι•αι τοϋ ζιiJvτος aρτοv κιιί 
έξ uιίριιι·ιιv κιιτιιβεβηκότο;, μοχΟη-

:ί ρος δi τοΠ ι•εκροϋ ι'iρτοv, ος lστιι• 

ό Ού.ι•ιιτιις. κιιί τύ.χιι οί μέ1• σ:ιω·ίως 

κιιl μ ικρύ. άμιιρτάι•ιιι•τες μό1•οι• γεύ
οι•τω ι?ιLΙ'ύ.τυυ · οί δi (τεί.ηι)τεροv 
:ιι•εvμιιτικήl') άψτι)ι• ύ.J•ειληιτ ότες 

Ι (I υύδέ γεύοι•ται αύτοϋ, ιίί.λ' ιίεί ίίρτφ 
τρέφοι•ται ζώιοτι. άκόί.ουfJοι• ούΊ• ψ• 

τι~ Πέτ(!φ, o·v >>:ιύλω. {j.δov ού 
κιιτισχύσουσιιι, το μηδε γεύσασ{)αι 

Dω•ύ.τοv, l:ιεί τότε γεύεταί τις 
15 Οω•ύ.τοv καl έσΟίει. #αι•ύ.του, 

ϋτε >>:ιύλιzι (/.δου« κιιτισχύοι•σιι• αvτοϋ, 

καl άJ•άλογοJ• έσfJίει 1'} γεύεται 

Οω•άτοv τψ κατισχύειι• αύτοϋ lπl 
20 :ιί.είοι• 1'} έί.αττον καί :ιί.είω•ας 1'} 

lί.άττω•ας {j.δου :ιύλας. 
άλλά καl τοίς τ ιjς »βρωηjς« ι•ίοίς γ ει•

J•ηΟείσιι• ά:το (μεγαλοφωι·ίας τοvτέ
στιι• ά:το) βρονηjς, ούρω•ίοv χρήμα-

25 τος, aδύι•ατοι• ψ· γεύσασfJαι Οω•ά
τοv, 

τoii σφόδρα :ιόρρω τιjς μ1]τρος 
αύτώι• βροι•ηjς. 

ιlίcιιιιι ηΗιηιlιιι~ηηt t;ιηtιιιη gΙΙ

stantcs, qni<lnιn ιηιtcω ct alηιn
ιlantins cx cis ωanιlncant: boni 
qιιίdcιη <lc \"Ϊ\"Ο J>anc, qtιi ιJc cac}o 
ιlescenιlit, ωali a.ιιteιn ex ιnort11o 
}JaJιc, qιιί cst ιηοrs. ct forsitan qιιί 
ct ι·aro ct ηιοιlicιιιη ι>eccant, tan
tnιnιηoιlo gιιst-ιιnt ιιιοrte?ιι; qιιί aιι

teιn peι·fcctiιιs sιιsceρerint S}>iι·itιι

lenι virtιιteω, neqnc gιιst.ant eanι, 
seιl ΥΪΥΟ }>anc seιnpeι· \"escιιntιn·. 
conseqιιens ergo c1·at Petruιn, cιιi 
}Joι·tae infeJ"Orιιnι non praevale
bunt, nt ncqιιe gιιst.a1·et ?ιιοrtetιι, 
φιοηiaηι tιιιιc qnisgustatveliηan

ducat tnortetn, quanιlo ψortae 
ιn01·tis praeyalentιι contι·a ennι 

vel parιιιη Yel ιηηltιηη. 

sed et filiis >>tonitnιiιι na tis ex 
nιagniloqιιio, id est cx tonitrn, 

impossibile eι·at ιιιοι·teιιι gιιstaι·e. 

ταύτα δέ προφητεύει ό ί.όγος τοί; hoc eι·go }Jerfectis seι·ιno pι·o}Jlιe-

3 Vgl. Joh. 6, 33 - 10f Vgl. Jo\1. 6, 51 - 12. 16 Ygl. ::\Iatt\1. 16. 18 -
22 f Υ gl. l\Iarc. 3, Ι ί 

8 (τε}.ειότερον :rι•εvιιατικιjν) Koe, 
Ygl. lat. und Orig. Fragm. in Joh. 
(ΙΥ, 512,23; 519, 21): άρετι} διανοητικιί 
ΗΙ ούδέ < )! I )'Ε!:αι•ται] + μέν ~Ι 
11 τρέφονται] τι!J τρέφοντι :\Ι 13 κατι
σχύοvσι l\1 I μι}l\1 16 κατισχύσοvσιι• 
Η cιuc Nr. 2i ? 23 (μεγα).οφωιιlας, 

- άπό) Diei11 Koc, vgl. lat. u. 
Κ 140, 3lff 29 δέ] I. διj Koe, ygJ. lat. 

OriΙJenes Χ 

9 ι;ιιscepeι·it L 1:Η pι·ae,•ale-

bιιnt ΚΙ praeνalelJant χ 23 tonitro 
G& tonitrn Gc L tonitruo Β 29 per
fectis ρ (in not.is) )Jerfectiιιs R α ], 
perfectns Β 

10 
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τελειιιη?ησομlι·οι; ;ωl f~κ του εστη

κέι·ω :r:αr!f'ι τιΤι λι)γφ l:r:l τοσοϋτοι• 
:rροκό·ψuσιι•. ι;)στε uuτolx: μηδi γεύ

σιισΟrιι ι'Jιιι•άτοt>, έω; uι• ίδωσι 

5 τι}ι• l:r:ιιτάι·εωι· κul. τι}ι• δόξaι• κal τι}ι• 
βασιλεlaι• καl. τι}ν ύ:r:εροχι)ι• τοϋ 
λόγου τοϊ> Οεοϋ, καΟ·' ι)ι• ύ:r:ερέχει 
:r:αντός τοίi aι•τι:r:ερισ:r:ιϋι•τος κιιl. 

:τ:εριέλκοι•τος Μγοv φαι•τασlιι. άλη-
]f) ι?εlας τοι\; μι) δυ~·αμlι•οt'ς διαρ

ριjξαι τοι\ς τοϋ :r:ερισ:τ:ασμοίi δεσμοvς 
καΙ. ύ.ι•εί.Οείι• l:τl το ϋψος τ·ιj; 
ύ:rεροχιjς τοϋ τιj; άληΟε{ας ί.όγοv. I 

34. • Λλί.' έπεl. δόξrιι ίlιι τις τι)ι• 
1 5 τoii σωτ ιjρος lπαγγελlαι• περιο

ρίζειι· χρι)ι·φ τό μι) γεύσασι9αι 

ι?ω•άτου, οτι ού γεύσοι•ται μiι· 

Οαι•άτοt•, έω; r1ι· ίδωσι τόι· 

ι•ί οι• το ίi ά ι• ι? ρώ:rο υ έρ χόμ ει• ο ι• 
f) ' - β }. ' ' - ' δ' 2. ει• τn ασι .ειq. ιιυτου, μετα ε 

τοiiτο γε·ύσοι·ται ιιuτοίJ. :ruραστιί
σιιιμει• κατά τιι•α συΙ'ΙίΟειαι• τιjς 
γραqίjς τό έως δηί.οϋι• τοι• κατ

επεlγοι•τα :τερl τού δηλουμέι•ου χρό-
25 ι·οι•, ov περιοριζόμει•οι•, ώστε πάι•

τως μετά το έως γει•έσΟαι το 
t~ι·ω·τ{οι• τιp δηϊ.ουμέι•φ. q:ησl. δi ό 

σωτι)ρ τοί; έι·δεκα μαΟηταίς, ψ•lκα 
uι•έστη ά:τό τιϋι· ι•εκριϋι• :τρό; έτέ-

30 ροι; καl. το "tδov έγιu μεΟ' ύμ.ώι• 
είμι :τάσα; τά; ιjμlρrις έως τιjς 

συι·τελεία; τού αίιϋι·οςιι, ό.ρα γάρ 
εί:τώι• τοϊοτο, "έω;ιι μiι• >>τιjς συι•τε-

tat, nt ex eo quocl stantes snnt 
apn<l verbun1, tant.nιη proficiant, 
ut neqne gnstent ιnorte1ιι, ιlonec 

·ι:iιlea1ιt adventnιη et gloriaιn et 
regnnιn et eιninentia111 verbi dei, 
secnnclnιn quaιn eιninet snper 
oιnne veι·bnnι qnocl adhnc i11teriιn 
diveHit et trallit. hoιnines susρi
cio11e veritatis, eos qni 11011 pos
snnt clisrn11φere vi11cnla clivnl
sionis et aseenclere n<l eιni11e11tianι 
veι·l)i veritatis. 

34. Secl fω·sit:ιn νicletuι· qui
bnscla.ιn, φιasi J>roιηissio lιaec sal
vatoι·is te11ψoι·e aliqno terιnine
tnr. η t nο1ι qni<lωn y·ιιstetιt 1noι·
tem, ιlo1ιec ι·iιleatιf jili1ιnι lιoιnit~is 
'ι:e1ιie1ιte1ιι i1ι reyno s1ιο, postea νero 
gustetιt. icleo opoι·tet nt profera
ιηus exenιpla, sccηnduιn quam 
scriptnrae consnetudi11enι ι>osi
tnnι sit qno<l (licit d01ιec ι:ίdeαιιt 
11011 oιnnino clefiniens teιnpus, nt 
J)Ostqnanι tι·ansierit illnd ιlonec, 
fiat qnocl ante non fnerat factιnn. 
secl ι·eηι qnae necessaria est ex
I>onit; clicit eniιn cloιninns ad nn
cleciin clisci}Jιtlos snos cnnι resur
ι·exisset <ι n10J'tnis: net ecce ego 
vobiscnnι snιn onιnibns diebus 
nsqne a<l consnιnιnationeιn sae
cnli«. ergo ιιnsqne acl consιnnιηa-

9fl Ygl. Lιιc. 8, 29- 23-HS, lU? Ygl. cιucxr. 27 Or. - :JO. :J3 :\lattlt. 
28,20 

ι, 2 iκστιϊι•rJι :\1 3 .J: γε{οεσfJω :\1 
.J: ίδωσιν :\Ι 14- τισ(ιι•) Koe, vgl. lat. 
16 τοϋ μι) )[ 21 22 :ωραστιίσομιν :\1 
22 23 τιι•α . . . διι).οϋιι] τίι·α . . . διιλοί 

Koe, ,·gl. Ιιιt. :J:J μέι• < Ha s. ι HC 

11 (ιιlt.itnιlineΙn '> E'ΙninE'ntiae 

Dieltl, vgl. gr. 1; f non quiιlcm] 
quiιlam non Β 26f anten non fue-
rit Β :?'i νgl. gr. Ζ. 23f 2!ΙΙ:Jο re
sιιrrexisset y* sιιrι·cxisset L 

554-
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ί.είιι; τuv ιιι'(ίιι·u~• t:l/f'I,IJI' ιιvτοί~ 

σιΨ/σεσι?ιιι. μετU. ι)f\ τι/ι• σιΨτlί.ειιιι• 

τοv ιι/ιίιι•uς. f~ι•ιστιψ/ι•οι• τοίi έτ{ψJI' 

(τοί' κιιλοιψι(ι·uι• μΟ.λοι•τος) οuκfτι 
r. σιΨf(σεσΟω υ.vτοί~ t~:rηγγf(λί.t·το. ι~; 

\ - - 1" .. , -
κιιτιι τοι•τιι κψ'ιττοι• fΊΙ'ιιι ιιι• τιιι; 

μιιΟψιιί; τι) t7οι; τιj; σιΨτεί.είιι; 

τοΠ ιιίίϋι·ος" :τερί ω)τοίς κατιίστημιι 
τοι) μετU. τι/ι• σι•ιτ!λειιιι· τοι) ιιίιΤη·ος; 

10 ι.li.J.' ο·ιίκ ίίι• οίμιιί τιι·ιι τολμίjσω. 

λέγω• ί)τι μετά τιjι· σιΨτ{λειω• 

τοϋ UlCUI'O; uuκfτt σιΨ{στιιι τιιί; 
μιιΟητrιί; ό ι•ίd; τoii {}f·oii. t1:rεi ιj 

/.έξις i:τί τοσο·ϋτοι• i/σεσΟιιι ιιuτύι• 
I:; μετ' αuτώι• rησιι•, έως ιj σιΨτέλειιι 

τοϋ αίιϋι•ο; iι·στfj. σιιφlς γU.ρ οτι 

το ζητούμει•οι• ψ·, fl :τρι) τοϋ μ{ί.

λοι•το; ιιiιϋι•ο; κιιί τi;jι• lλ:rιζο

μέι•ωι• aμοιβαίωι• i:rιιγγελιώι• τoii 

20 θεοϋ ήδη συι•έσεσθαι τοίς μιιθηταίς 
{·μελλει· ό 1Jίος τοϋ Οεοϋ. ζητού
μει•οι• δ' ι'lν 1jι•, διδομέι•ου τοϋ 

συι•έσεσfJαι τοίς ** *' ιι ιί:rοτε ότέ μ ΕΙ' 
συι•·ι]ι• αvτοίς ότέ δέ ov συι•t]ι•. 

2;3 διόπερ άπολύωι• 1ίμιlς τι]ς περl 
τού διστάζειν ύ:rοι•οίυ.ς' u:rεφι]·ι•ατο 
OTt iίδη Καί l:rί Ι>:rάσας τuς ?jμ{ρας<< 
συι·είι·αι τοίς ,ιιαΟηταίς i'jμεί.ί.ει·, 
ov κατιιλείφωι• τούς μιιΟητευfJέι•τας 

30 αvτί[ι JΙ[ως υjς συι•τεί.είας τοϋ 

ιιlώι•ος« · ού μ ι)ι• κατU. τU.ς ι•ύκτας 
(εϊ τινι lδυι•εΙ' ό 1jλιος) συι•ijι• 
αύτοίς. 

7. 2 7. 30 l\Iatt11. 28, 2U 

;) έπηγγέί.ετω ~Ι 8 αύτοι\ς :ί\1 

9 τοtί1 < Η \ μετά Diel!l Koc :τερi χ 
10 το).μητ l\1, das "'eiteι·e ίι,;t zerstδι·t 
16 σαφώς :\Ι 20 σι'Ι'έσΟuι Η 23 τοί;] 
αύτοίς Η *** Koc, ygJ. lnt .. 
2;) ά:rοί.ι;ειι• Η 

tiuιιcrn sιιcι:ιιlίιι ι·ιιω illί:-; ι·ι·at fu
tιιι·ιιΗ, μο:-;t. cοωηιιηιηatίωι<·ω ηιι

t ι•ιιι :-Ι<ΗΨιιlί lιnins instantι• fΙΙtιιl'Ο 
:-;n<•cιιlo ίιιηι non so ιη·ωιιίt tclιιιt 

fω·e cnιn eίs, nt ιηcliHH <'H~'H.:'t ιlis<:ί
}HΙlis lωc tcιηριιs, φω<l cst unte 
ι·ousιιnllna tίonclB sιιecιιli, φιaηι 

ίllnd fntιιn1!lι ? ηωιι ctsί aιι<leat 
ιιlίqιιis <1iι:cι·e, φιοηiaιη }Ιust con
:-;nnιU1atίoneιιι sneculi iωn nun 
erit cιιηι <lisciιηιlis sιιi:-; Iesιιs, <ιuο
ηίη.Ιη S('\'1110 t.aill<liιι C\1111 ilJis Clllll 

fιιtιιηιll1 esse <lcιnonstι·a t. ***, nιa
nifestuιn cst ta.Jlιen cιnonίaJH φιοd 
qnaeι·eba.tιn· lιoc et·a t, si ant.e fn
tnnιιn saecnlωη et ante pl'Oωίs
siones illas sιJeι·a.t.as <lei cιιιη <lis
cipnlis snis eι·at fntιιnιs filiιιs <lei. 
conyenienteι· anteιu reqι~iι·o, cιιιη 

sit ιnaiiifestιιιn φιia ~>nsqne a<l 
consιιnnηa tionenι saecιιli« cunι 

<lisci}Jnlis sιιis sit, ηtrιιηι scnψei' 
cιιω <lisci]Hιlis snis sίt, a nt ali
qnanclo φιi<lcιn est aliφιan<lo 
anteω non cst. lιoc aιιteιn φιaeι·ο 

}JI'O}Jteι· illιι<l qιιο<l clixίt: ι1et ecce 
eι·ο Yobiscnιn oιnnil)us cliebnsιι, ne 
foι·te }Jeι· <lies qιιicleιn sit cnnι cli · 
scipιιlίs sιιί:-;, }Jeι·noctes aιιteιunon 

sίt. si aιιteιn }H'oμter lιoc, qιιο<l 
dixit in <liebιιs cιιηι discί}Jnlίs se 
fιιtιιι·ιιΙη, non et in ηοΜίbιιs, 
absιιnlιnn ιηιtaιηιιs <liceι·e qno-

13 *** Diι-ill ΚΙ, vgl. gι·. 

1 ί (ιnntnaκ) illas? Diel!l, vgl. gr. 
~:Hf l1at. lat. anel1 llίι.•ι· Ι.ίίel~ιοη? 

:12 et χ* ( + in Β) 
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εl δε τοιουτοι· εστι το Ι >>έως ηϊς 
σvντελείας τοr αίώι·ος<<, 

Γι δήλον ότι οvκ άι•αγκασfJησόμεΟα :Σα· 
ραδέξασΟαι γεύσασΟαι {)ω•άτοv 
τοvς lδόι•τας το1• vίΟ1' τοϋ ά1·. 
Α' ' ' ' -p ·υ·ρωΠΟV ερχομειΌ1' εν τrι α· 

σιλείq. αvτοϋ μετά το καταξιω· 
10 Οι71•αι τού τσιοϋτο1• α·ύτοι• lδεί1•. άλλ' 

wσπερ έφ' ov παρε·ΟέμεΟα r}ητοv 
το κατf'πείγω• ψ· ,},aς ιιαΟεί,,, 
ότι >>έως ηϊς συι•τελε{uς τοϋ αίώvος« 
ov καταλε[ψει 1jμiiς, άλλ' lσται 

15 ιιε{}~ 1}μι7Η' >):rύ.σιις τU; 1jμ!ραςιι. 

" , 
οvτω; και επι τοvτοv 

σαφές μέν οlμα.ι τοί; βλέ:rω· είδύ · 
20 σιν άκολοvθίuv πραγμάτων εl1•αι, 

τοι• a:ταξ lδόι•τα τΟ1' v[ον τοϋ 

ά1•{}ρώ:ιοv iρχόμει•ο1• έ1• η7 
βασιλε{q.. αi·τοι\ καi lδόιιτu 

αvτο1' έ1• τj'j δόξn αύτο ϋ καί 
25 lδόι•τα. »η)1• βασιλε{ω• τοϋ Oεoii 

έληλυΟt•ίω• έι• δvι·άμη«, οvκ άι• 

μετά τι)1• τώι• τηλικούτωv άγαΟi;-JΙ' 
Οεωρίω• {}ω•άτο υ γεύσuσΟαι. [το] 

χωρίς δέ τοv λόγου τιϊς έπαγγελίuς 
30 τοϋ 'Ιησοv οvκ ιίΜγως άι• ύ:τει·οιί

σαμεν γεύσασDuι Οιο•άτοv, όσω· 
οvδέπω Κατη;ιώ{)ηflF1' ίδf'ίΙ' >>τΙJ1' 
βασιλείω• τoii 0Fuii έληλt>Ουίαν έ1• 
δυΙ•άμει« καί τό1• t•ίόι• το ι' άι·-

nianι in noctibιιs denegavit se 
cηιη <liscipnlis sιιis fntnrnιη, 

sine clubio non cogiιηnr illnιn sus
cipere int.ellectιnn ιιt dicaιnus, 
gnstare eos morte11t, qui viderunt 
jiliu1n lι.o1ni1tis t•enieηteΙn in regno 
suo, postqιιanι <ligni habiti snnt 
taleιn illnιn Yi<lere. secl qηeηιad
ηιοdιιιη in ea scriptιιra, qnam di
xiιηns, necessarinnι cra.t cognos
cere qnonianι »nsqne a<l consunι
ιηationeιη saecnli« non fnerat nos 
ι·elictnrnt-~ ι-;e<l nobiscunι fntιιrns 

>>oιηnibns <liebns«, l)Ost consunι

ιnationeιn ant.eιn saecnli reliquit. 
quasi 
ιnanifestιιιn, qnia ιnnlto nιagis no
biscιιιη eι·at fιιtnrιιs, sic et in hoc 
loco arbitι·or ιnanifest.issinιnnι esse 
oιυnibns, qιιi intellegere possunt 
conseqnent.iaιn ι·erηιη, qnonianι 

φri senιel Yidit jili1υ11 lιo11ιinis ve
nienfetn. iπ 1·eg1ιo s1ιο, et νidit eιnn 
i1ι gloria s1ια et >η·egηιιηι veniens 
in Yirtnte«, post t.antonιιn bono
runι spect.acιιlιnn iaιn neqnaqu~ιn 
gustabit 1norte1ιι. sine veι·bo aιι
teιη proιnissionis Iesn non sine 
ratione forsit.an aestίnιabiιnns gιι
stare ·nιorte1n, qιιaιη<liιι digni lιabit.i 
non fnerint lιoιnines videre filiu-?ιt 
hωninis t~e1ιie1ιte1ιι in reg1ιo suo et 

3. 13. 1:) :\lattl1. 28, 20 - 25. 32 :.\lai·e. 9, Ι 

3 τό) τr•ι .;\Ι 21 ίδόι•τu τόι•] i!!- u illιιnι] eιιιη L 24 ,-iιi<•rit· 

χόμπ•οv l\1 28 γιύσισθαι? Κοι•, ,-gl. Paselι 26 et <Yiιlit) Koe, Ygl. gr. 
ιat.. Ι [τόJ κι. "gι. ιnt. 29 gn>;t.abant n τ, 
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ι?eιu:του F(!χόμει•ιιι• έι• τtϊ δι)ξ!J 
:ι - ':ι -p 1 ι 

ιιυτο1• κιιι ει• τn ασι,tΊ~λ. 

:~::;. 'Ε:ιεi Μ f!ι•τι&Οιι μέι• 

γ{γeιι:ιται Π<.ιQU τοί; τρtf1tl' Ι'VιιγγF-
;ί ).ιστιιί:; τu ov μι) γεύσωι•ται 

ι7αι•ύ.τuι•. έι• δε iί.ί.ί.uι; διάrοριι. 
ΠF(!l -ι7ω·ύ.τοv, οvκ iί.το:τον κιί.κt·ίι·ιι. 
:ταραΟfμFι•nι• σι'Ι'F~ετιlσω τ(p γrύ

f1Ι.λσ0ιιι. έι• μέι• ούι• Ψαλμοί; i.έ-

l u λεκτιιι · ))τίς έστι ι• iί.ι•Deω:τος δς 

ζιίσετιι.ι κι.ιi ούκ ϋψεται Οάι•ιιτοι• ;« 
κιιi πάί.ιι• έι• iί.ί.ί.φ τι):τφ · >>έί.Οέτω 
δι) Dάι•ατος έ:τ' αύτούς, κιι.i κα
ταβιίτωσω• ε/:; ~δuι• ,:-((ιι•τεςrι, έι• δέ 

15 τινι τώι• :τρurητ(Jjι• · ·•κατέ:τιει• ό 

ι?άι•ατος Ισχύσας«, έι· δέ τ !ί 'Απο
καλύ·ψει >>ό Οάι·ατο; καi ιί ίf.δης 

ι'ικολουΟεί<< τισιιι. έι• τούτοι; δέ 

δοκrί μοι έτερον μt\ι• είι•αι τό 

20 γεύσασfJαι Dω·άτου, έτFροι• δέ 
τό lδείι• αύτόι• καi lli.λn τό έί.Οείι• 
ιιύτόι• έ:τί τιι•ι.ι:; 
καi τέταρτοι• σημαίιΨσΟαι :τι.ιρa τa 
:ιροειρημέι•α έκ τoiJ ))ΚΙJ.τ{:τιει• ό 

25 Οάι•ατος lσχύσαςιι, καΙ :τlμ:ττοιι τι 
:ιαρa ταϋτα έκ τοϋ ,,,; Οάι·ατο: καl 
ό {/δη; ύ.κοί.ουΟεί ι.ιύτοίςιι, καl σv 

δ' άι•αλεξάμει•ος τάχ' uι• είlροι; καl 
Ι" ' ' ' (? I • ι ετερας παρα ταvτι.ι; ωι• υ:τε,ιιι•η-

30 σΟημει•) διαφοράς, ϋ.σrιι•ας ::ταρατι
Οεlς άλλήλαις καi όρ{}ιίjς ζητών 

εϋροις άν τa καD' lκαστοι• τύποι• 
σημαιι·όμει•α πράγματα. 

ζητίϋ δέ έι• τούτοι;, μήποτε έλαττον 
35 μέι• κακύν έστι. τό ίδFίι• {)άι•ατοι•, 

i·ιι ylοι·ίιι suιι ct .η•gηιιΙΙι ι\ι·i ίη vir
tιιtcιc, 

35. (~ιιυηiηω lιic <1uiιlcω 

ι:;cι·iι)tιιιη cst ιφιιιl tres cnιngcli
stas ιιοιι yιιstabuιιt ιnorteιn, in aliis 
aιιtcιη scι·iptιn·is yaι·ia ιle ιnorte 

sunt clicta, ηοιι est sιφeητacuιιιη 
nt ctiaιn illιι confcι·entes cnιn istis 
discιιtianιns lιHgiιιs. φιiιl sit ?nor
teιιι gιιstaι·e. in Psalιηis dictnιn 
cst: >'qιιis est l10nιo qιιi vivet, et 
ηοη viclebit Ιnortenι ?ιc itenι alibi: 
>ιveniat ιnors sιφe1· illos, et des
cenclant in infei'IHHn YΪYentesιι, 
iteω apιιcl aliqncιn IH'O})lletaruιn: 

>•absoι·bιιit Inω·s praevalensιr, itenι 
in Revelat.ione: ))ιnors et infernnsr< 
qnosclanι »seqιnιntιιr«. videtιιr 
ergo lllilιi in isti!>, qnia aliud est 
ιnorteιn gnstare, aliιιcl aιιtenι ιnο1·
teιιι viclere, alinιl vcniΙ·e sιιper ali
qιιos ιnoι·te1n, 

aliιιcl absω·bere nιortenι, alind aιι
tenι ιnoι·tenι seqni. 

φιael'O aιιteιn in istis, ne forte 
graviιιs sit gnstω·e nlω·teω qnanι 

U-150, Η \"gl. cιuc Nr. 2ϊ Or. - 1U Psal. 88, 49 - 12 Psal. 54, 16 
1:} Jes. 25, 8 - 16 Apoc. 6. 8 - 24 Jes. 25, 8 - ~6 Apoc. 6, 8 
34-150.9 Ygl. Β (:Mattllal'i) Ι, 150, 2-6 An. 

8j9 γεύσασΟαι (Οαι•άτου) Koe, ygJ. 
lat. 19μέν<:\Ι 2ι;τάχ'aνDίe1Jlτάχαχ 
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τούτου Μ μeί't,οι· τό γΕύσασΟαι 
ιιύτοv, τούτοι1 δέ έτι χείροι• τό 
άκοί.οι,tJείι• το·ι {)άι·ατοι• καί ού 

μόι·οι• uκολοvΟΕίι•. άλλά καί 1jδη 
··ο - ~ , , , , .. β -5 ΕΙ. ειι• ε:τ αυτοι• και καται.α Ell' 

έκείι•οι• φ :lf!ότΕροι• 1jκολοvΟει. τό 
δέ κιιτα:τοΟιjι•αι ύ:τ' αι1τοϋ :rάι•τωι• 

δοκΕί μοι βαρύτεροι• είι•αι τιτιι• 
είρημέι·ωι•. έ:τιση}σα; δέ τοίς είρη · 

10 μέι•οις κrιί τzj διαrouij. τιί)ι• ύ.μαρτα

''ομέι•ωι• ούκ οκι•ιίσει; (οίμαι) :tU{!U

δέξασ{)αι τοιαvτά τιι·α ι•ει•οιjσΟα.ι τί[J 

έι•εργιίσωοτι ταίJτα γραφιjι·rιι έι• τοί; 
ί.ογίοι; τοϋ Οεοϋ :τι•εύματι. 

- I 36 }/ ' j. ' ' ' n 1: Ι;-~ , • • ε τ α υ ε 1} μ ε ρ α; ε .. 
(κατά τόιι Ματθαίοι• καί τόι• Μϋ.ρ
κοι•) :ταραί.αμβάι·ει τόι• Πέ-

' 'Ι' β ''Ι ' τροι• και ακω οι· και ωαι•-

νηr τόν άδΕλqόr αύτοϋ, καi 
20 άι•άγΕ ι rtVTO ύ:; Ε l:; όρο; V?j' 1J -

λόι• κατ' .ίδίaι•. καί μετεμορ
φώ{)η lμ:rροσθει• αvτώι• (Ιί, 

1. 2 [ -9]). 
Τοϋτο δέ κιιί :rρό< ς τοί;) τιj:; 

25 κατά ταϋτα rαιι•ο,ιιέι·η; ιjμίι• διηγι]
σεω; γεγοι·έτω :rάί.αι καί ι&; :τρό; 
η}ι· ί.έξιι•. 

δοκεί δέ μοι τοv; uι•υ.γομέι·οι•; ύ:τό 
τοv 'Ιησοv εl; τό ύψηί.όι• όρο; 

30 καί άξιουμέι·ους τοϋ κατ' lδίαι· 
αύτοϋ τι)ι• μεταμόρqωσιι• Οεωριjσαι, 
μι} μάτηιι με ο· εξ ιjμέρα; (Jι•ά
γεσΟαι τώι• :τροειρημέι•ωι· ί.όγωι•. 

24-J,)-1. 9 Y~l. cιue Xr. 29 Or. 

; ίο:r' αι!τοϋ] ίο:rό τού Οαιιάτου cιuc 

Nr. 2ί, ηι:Ι. lat. 14 Ygl. zu 
S. 141, 6 1;) .1/ετά) Yorlter: Περl 
τιjς μεταμοψτώσεω; )lc ί. ιη. :!! :rρό(; 
τοί;) ΚΙ 

Yideι·e. it.enι }Jeius est qιιe111 se
<jnίtnr Jnoι·s qna1n qιιi gnstat, et 
non sοlιιιη nt sequatιn· secl et.ianι 
nt yeniat sιφer aliqιιeιn nιors et 
coιφι·elιendat qιιeιη seqιιebatm·. 

absorbeι·i anteιn a ιnoι·te oιnnibus 
Yi<letuι· ιnilιi gra\·iιιs esse. si au
teιn consi<leraYeΙis }Jeccantiuιn 
<liffeι·entias, puto qno<l non <lubi
tabis sηsciιJeι·e lιaec. quae <le l110r
tis <liffeι·entia sunt tι·actata a no
])is, esse <licta in scri}Jtnris pe1· 
spiι·itιιιn sanctιιnι. 

36. Post ιlies a~ιte1n sex (se- 557 
cnn<lnnι )la tt.lιaenιn et l\Iaι·cnnι) 
ads-ιone11s Petr11ιn et Ι acob·ιιm et 
Ι οlια1Ι?Ιe?ιι fratrωι ei~ιs duxit eo.'J 
s1ηJe1· ιno1ιteιn excelS'lιιιι seorsunι. et 
trωιsji(]ttωl·ιιs est cοrωιι eίs. 

\ϊ<lentιn· nιilιi ψιi <lncιιntιιr 
a b Iesu su per ηι01ιteιιι excels~ιιn et 
ιligni lιabentnr ,.i<leJ·e transfigιι

rationenι eins secrete, qιιia non in 
Υaηιιιη post sex ιlies <lηcιnιtnr. 

1:! ε>:;;<e Koe, Ygl. gr. ε>t χ 

:!0 coraιn r>ίs] ante ε>us L :!11 aiJ] a L 
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Ε:τι-·ί i',j!:' f~J' Ρξ ιjμ{gιιι;. τci.ι-·{r!J 

ι'ιgιΟμry, ύ σ·ι~μ:τιι; γεγ/ι•·ψιιι κι}rηω;. 

τι) τΙJ.ειοι• τοϋτο διι,ιιιο1~(!γημιι, διι'ι. 
- ., .... ' ~ β ' ' τοι•τ οιμuι τω• υ:τeρ ιιιJ•οι•ηι ::ι:ωτιι 

.'ί τά τοϋ κι)aμου :τ(!ιίγ,ιιυ.τα έι• τι~ 
, ' , ' ' ' β" εσκο:τ.1ικει•υ.ι, ουκετι μeι• »τυ. ι.e · 
:rι1μει·υ.« ( ••::ι:uι)σκω(!υ.« γάρ τιι~τυ.) 
.. _, δ. . . β"' , ' ' 
1ιυη ε »τα μ ΙJ ι.e:rιηιeι·ιιιι και μωΊι 

• • β" ' ιιτα μη ι.ε:τιηιtΊ'ιι" 

10 (διά τό εlι•υ.ι ιιύτά "ιιlι:JΙ'ια<ι), διιi.οίi
σΟαι έl'τφ με .Ο' ιί,ιιέρας §ξ :rαΙJιι
ί.ιιμβιίι•ει ό 'lησο·ϋς τοi:σδε τιι·ά;. 

l.i 

εϊ τι; oiJι· η,ιιωι• βο·ύi.ετuι τοϋ 
'l - . β ' , . ·ιισοι• :rιι(!αΙ.ιιμ ιιι•οι•το; αυτuι· tι:τ. 

αύτοϋ άι•ιιχΟιjι•ω εί; τό ύφηί.όι· 

20 liρo; καΙ ιlξιωΟιjι•αι τοϋ κατ' iδίαι• 

Οeωριjσι.ιι τιjι· μεταμόρι:rωσι ι· αύτοίi, 
• β ' ' ftt" ,. , 
υ:τeρω•α αli'Ε'τω τα; ε., η μ e (!α; , 
διά τό μ ι) σκο:τείι• lτι ΙJΤά βί.ε::rι) · 
μηαιι μηδε ι:ίγιι:τiίι• fτι ιιτόι· κι)σμοι· 

2;> μιιδi τά f.ι• κι)σμφιι, μηδέ τιι•ιι 

κοσμικι)ι· έ:τιΟυ,ιιίω• έ:τιfJυμείι·. ιjτι; 

lστίι• έ:rιΟιψίυ. σωμάτωJ• κu.l τοϋ iι• 
σώματι :τ).οi:του καί ηjς κατά σάρκα 

δόξης, καί όσα :τέφυκε τι)ι· 'Ιj'υχι)ι· 

30 ::ι:eρισ::ι:ίiι• καί ::ι:eριέJ.κeιι• ά::ι:ό τώι• 
κρειττόι·ωι· καΙ fJeιοτέρωι• καΙ κατα

βιβάζειι• 

καί έρείδειJ• τtΊ ιl:τάτn τοϋ r.ι.lii.ιΙ'o; 

ιμιοnίιιιη ι•ηiΙΙΙ ίιι :;cx ιlίclπι:; IJ~ι·
fι•cti nuιncι·i tutιι:; factu:; cr-;t yίr-;i

IJili:; ηηιιιιlιι:.;, i<ιco aι·l)itιυι· eιιω 

φιi transccn<lit oιnncs ιιιιιηιlί ι·c:-; 

coιι:;iιleι·an:; ίιι111 ηοιι ;.cμι.ιe Yiιlcn

tuι·, ("teιηJ>υηιlίιιι• eηίηι :-;ιιιιt), 

:-;c<1 φιa(' ηοιι ιJνίιlι~ηtηr·ιι 

(qιιοιιίaιη :.;ιιηt "ιιι>teηιa·· ). *** 

illc IJOtest nscen(leι·c .sιψe1· ιιιοrι

teιιι e.rcelsιιιιι ( Ίη·ί:;tο se JH'aecc
<lente, ille })Otest et gloria 111 aSJJΪ
ccι·e Yerl)i ιlei. 

si quis eι·go HostnHn cupit C'ln·i
sto se a(lsnnιent.c ascendere sιφα 
ιιιωιte11ι e.ι·celsuιιι et Yidere seC1'ete 
tι·aηsfignι·ationeιη ipsiιιs, trans
cen<lat O}Jera se.r ιlieru11ι, non as}Ji
<·iens ιJqnae Yidentιιrιι neque <lili
gens >ΙΙΙηιηdιιιη nec ea quae sιιnt 
in ιηuηdοιι, nec concιιpisca t ali
qnaιn concιφiscentiaιn ιηιιη(lia

leιη, qιιae eι;t concupiscentia cor
})Ol'Uill et COl'}Joι·aliιιιn <1i,·itiaηιιn 
et gloι·iae coι·poralis, nec οιηηίa 
quaecuιnqιιc solent \uniιηaω · 
a.Yelleι·e et tral1ere a lllelioribns ct 
(liYinis et ad inferiora (lCJJOneι·e. 

1-1:>2,1-1 \'gl. cιuc:xι·. 300ι·.- 1-1.):!,10 Ygl. Β (::.\latthaei) Ι, 15ί, 
11-19 An. - lff Ygl. Harnack TU. 42, 4, lll - 6 ff \'gl. ΙΙ. Κοι·. 4, 1R -

23 Ygl. Π. Kor. 4. 18 - 231 \'gl. Ι. Jolι. 2. 15- 26 Ygl. Tit. 2, 12- :J3ff Ygl. 
::.\Iarc. 4, 19 

3 gr. Yollstaιιιligeι· 2 (αίσΟητό;) 
κύαμο; I\:oe. Ygl. lat. 

10 *** Diι·lll ΚΙ. ηrl. gι·. 1 ί eι·go 
φιίs L 
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τούτου έ1• :ι:ί.ούτφ καi δόξη καi 
ταίς λοι:r:αί; lχfJραίς ύ.ληΟείg. έ:ι:ι-

1?υμίαι;. 
'δ' 'δι·ο '"t:(• f':Ι:ει Ul' γαρ ι εΙ. !7 τ ας ε,. ως 

5 είρ1}καμε1•) (1jμέρας), καΙJ'όι• σαβ
βατιεί σάββατον, εύq:ραιι•όμε1•ος έ1• 
τι'[J ύψηί.φ όρει έκ τοiί βί.έ:ιειι• 
μεταμορq-ωΟέι•τα τόι• 'Ιησοvν έμ

:ι: ρ ο σ fJ ε'' * * * αύτοϋ · διαφόρους γάρ 
ω έχει ό ί.όγος *** μορφάς, q;αιι·όμε?•ος 

~ ' ~ ι - β" ι εκαστφ ως συμφερει τψ ι.εποι•τι, 

' δ ' • ' " " • β, ι και μη ει•ι v::τερ ο χωρει ο r.επωι• 

φω•ερούμε1•ο;. I 

13 37. Ζψ1}σεις δέ εί, δτε μετ ε-
μορqιfJΟη iμ::τροσfJει• τώι• ύ::τ' 

αύτοiί άι·αχDέ~·τωι• είς τό ύψηλόι• 
όρος, ώφfJη αύτοίς »έν μορψlϊ 
fJεov« i} ύ::τijρχε ::τάί.αι, ώ; τοϊ; μέι• 

:?Ο κάτω έχωι• η)ν »δούί.ου μορφψ•ιι 

τοίς δέ άκοί.οvDήσασιι• αύτψ μετά 
έξ ι]μέρα; είς τό ύψηί.όι• όρο; 
ούκ έκείι·ψ, άλί.ά τήν τοiί fJεοϋ. 
άλϊ.' ll.κovε τούτωι• (εί δύι•ασαι) 

:?5 ::τι•εvματικώς, :ι:ροσέχωι• ϋ.μα ότι 
οvκ είρηται μέι• ά::ταξα.-τλώς μ ε τ ε -
μορqώDη. μετά δέ τιι•ος άι•αγ
καίας ::τ ρο σΟ ι}κης, i]ι• ιlνέγρωρε Ματ -
·Οαίος καi .llϋ.ρκος · κατά γάρ ύ.μφο-

30 τέροt•ς μετεμορφώfJη έμ:ιροσ-

cιιιη aηteιn transcenderit sex (se
cnnclιnn qnod clixi111us) dies, no
vuιn sabbatι11n sabbatizet exιιl
tans in ιnonte excelso, in eo qnod 
Yidet transfignratιnn lesιιnι ante 
ocnlos corclis sni. diYersas auteιn 
lιabet \·erbι11n clei fornιas, appa
ι·ens ιιnicιιique secunclunι quod 
"\identi expecli1·e cognoverit, et 
nenιini supι·a quod capit seιηe- 558 
tipsuιn ost.enclit. 

37. Quaeι·es auteιn quando 
trωιsfiguratus est corωn eis, qιιοs 
cluxerat s'!ιper 1nontem excelsu1n, 
si apparuerit eis »Ϊη fortηa cleiιι in 
qna fηerat ]JΙ'Ϊηs: ιιt l1is qηidem 
qui erant cleω·sιnn haberet >>for
ιnaιn seι·viιι, seqιιentibus aιιtem 

se post sex ιlies S'lιper 11Ιonte1n ex
celsu1n ianι non ha beret >>forιnanι 
serYiιι, sed dei 1 sed andi (si potes) 
qnasi spiι·italis; qnia non clixit 
sinψliciter: trωιsfig·ιιratm est, sed 
cun1 quodanι necessario adclita
ιnento qnod scι·ipseι'Unt l\Iat
tliaeus et l\Iarcus; secunduιn aιη
bos eninι sic est clictιιnι : t1·ans-

liHf Ygl. Orig. c. Cels. ΥΙ, 77 (Π, 147, 2ff) - lS. 20 Ygl. Pl1il. 2, 6f -
:10 :\larc. 9, 2 

2 iΊ.ί.ηθείf! Koe. Ygl. Η. 159, 10; 
161, 21 iΊ.ί.ηθεία; :\IH ,) <ήμέρα;) 
i. Ygl. cΙuc ΧΙ·. 28 lat. ; ύv-•ηί.φ] 

+ τιj; σorrίa; Cluc :Xr. 28 9[ *** 
Koe, ygl. lat. 2-J t1i.i/ι Η 28 iΊ.ι•έ· 

:•ραψει• ό μ. :\1 

6 sabbatizet Gc (Ga ?) sabbati-

zat Β L 25 qιιasi spiritalis = ώς 

:n•εtψατικό; 



)lottlι.1ί, Ι. 2( !Ι) ΊΌιιι. ΧΙΙ, 3G. :Ιί 15:1 

ι? ε 1' u ύ τ ιϋ ι•. κιιί κιιτά τοvτιί γ ε 
ι~ρεί:: διιι·uτοι• ι·ίι·αι τι)ι• • f.ησοvι· 
έμ:ι:ροσ Ο ει• ,ιιέι• τιι·ωι• ,ιιετuμορ
ιrωΟιjι•uι τrιvτψ· τι/ι• μηαμύrηω-

.i σιι·, έμ:ι:ροσfJει• δέ έτέρωι• κuτa 
το αύτο κωροv ,ιι ι/ μι·ταμοψμιιΟ ιjι·ιιι. 

ι-ί δe ·Οέί.ει; τι)ι· μετιιμύψrωσιι· 
τοϋ •J.ησοϋ ίδι·ίι• i/μ;τροσι7εt• τώι· 
, β, ., ~ ~ .. , ,, 

10 ω·α αι·τωι• εις το V1J'1JΙ.oι• ορος 

κuτ· ίδίω· σvι• αlιτι{J, ίδε μοι τοι• 

lι• τοί; εύαγγεί.ίοι; Ίησοvι• ιi;;τί.ού
στεροι• μέι· ι·οο(.,ιιει•ω• καi (ι~>; άι· 
όι•ομάσαι τι;) >·κατά σάρκα(( γιι·ω-

, - \ 'I β ' δ ' 15 σκομεt•οι• τοι; μη uι•rι rιιι·οι•σι ιu 

τώι• έ:ιω•αβεβηκύτωι· i/ργωι· καi 
Ι.ύγωι• l:rl το ύψη/.οι· ηjς σοιrίας 
.,, ., ' δ' < - • β ' ορος, »ουκετι.« ε τοις αι·α αι-

t•ουσιt•) »κuτa σάρκιι(( yιι·ωσκύ-

20 ,tιFJ'OI' ά/./.a fJεοί.ογού,ιιει•οι• δι' οί.ωι• 

τιlιν εύαγγελίων καί έι· τzί τοϋ »Οεοϋ 
μορq!ί« κατa τι)ι· γι·ιίJσιι• υ.ύτώι• 
Οεωρούμεt·οι• · τούτω ι• γaρ έ μ -
:ι:ροσfJει· μεταμοριrοvται ό Ίησοϋς, 

25 καΙ έt• ούδπl τι'~ ι· κάτω ***. i;;τaι• δέ 
μεταμορq.ωfJΠ, καΙ το :ιρύσω;;τοι• 

uύτοϋ λάμψει ιiι; ό ifί.ιος, ίι·α 
quνερωΟΠ τοίς τέκι·οι; >ιτοϋ qωτο;•< 
lκδvσαμέι·οις >>τa έργα τοϊ- σκύτους« 

jίy1ιrιιi1ι.s e,.o,;t cοηιηι f'ί8. secnnιlιιιn 

lιoc eι·go <lices, ]ΙO~siiJile eHsc (Ίιι·i
stιιιη ι:ω·αηι φιίtηι:-;ιlιηη φιi<lcιιι 

transfigιιnιri istιι tι·ιιιι:,;figιιrιι tiune, 
cοηοιι aliis aιιtcιn in iρso tenφorc 
11011 tι·ansfigιn·ω·i, 

ι;e<1 esse >>in forωa seιτi•<. 
Ηί ιι η teιn 'τis tι·aιιsfigιιra tioneω 

L'ln·iι;t.i νi<lerc factaιιι cω·ιιηι eis, 
qιιi ascen<lennιt stη>er ηιο?Ιteηι ex
celstι ηι. secrete cnιn cu, consi<1era 
nιilιi in e\·angelii:-; Ιesιιιιι, qιιο

ωοdο siιιψliciter *** iιιtellegitur 
al) eis, qni 11011 ascen<1nnt J>er as
cen<lentia OJ>eι·a et ]>eι· exeι·cita
tionenι yerborωH SJ>iι·italiιnn sιι
Ι>eι· excelston sa pient.iae 1ΙΙΟ?ιteηι, 

eis a.uteω qni ascen<1ιιnt. »ianι non 
secundnιn canιeJll(( cognoscitnr, 
sed dens 'τeι·bιιηι intellegitιιr et 
creditιιr et colitιn· secnl1<1nl1ι »c1ei 
forιnanι«. coranι lιis eι·go trans
fignratur Iesns, et ηοη coranι illis 
qώ snnt deorsunι in conversatione 
terι·ena Yiventes. si φιaη<1ο an
teιn fιιerit transfiguι·a tιιs, et facies 
eius fιιlgebit sίcιιt sol, ιιt clarιιs in
venia tιιr filiis »lιιcis« qni »spolia
verιιnt se opera tenebι·annn et in-

Η. 19 Ygl. ΙΙ. Κ01·. 5, 16 - 21 Ygl. Pl1il. 2, li - 28 Ygl. Epl1. 5, 8 -
29f Ygl. Rδm. 13, 12 

6 καιρού] τοiίτ' ου )la τούτο υίο )lc liJ sιφeι·] in Η 13 *** ΚΙ 
'"~"· e. sclι. 15 μιj] αύτώ ex cοιτ. )I Koe 20 n•ι•IJιHn *** Koe, Ygl. gr. 
16 καί (διd τιjς γvμνασία; :n•ευματικιϋι·. · 2ί <'lariιιs Β 

Dielll Koe, Ygl. lat. nncll1oιn. Ι. ί in 
Jι'r. (ΠΙ, 5, 31) 18 δέ <τοί; άι•αι:ΙαΔ•οιο-
σιι•) ΚΙ, Ygl. lat., aιιι'!ι cΙuc Xr. 29: 
τοί; δέ τεi.είοι:; 22 αίοτοϋ )1 25 έι• 

<Η j *** Koe. ygJ. Jat. 2ί i.άμφει 
ΚΙ, Ygl. Jat. u. S. 154,6 ί.άμ:rει ::ΊΙ Η 
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κιιl έι·δι•σιφέι·υι; ιιτά ο:τι.α τοϋ 
q ωτός« Κllt flΙJΚέτt ΟVσι τέκι•οι; 

>>σκιίτου; ή ιΨκτιί;«, άί.ί.ά γει•ο-
, ~ ' ' ~ 't 

μΕιΌι; υιοι; >>ημFρα;« και >>ως t·ι· 

5 ιjμlρq. εύσχημι)ι·ω;« :τερι:τυ.τοί3σι. 
καl ιμιιΨρωΟεl:; λάμφει αύτοίς, οι~χ 

ά:rl.ιu; ιύ; ό ιjί.ιο;. άί.ί: έ:rιδεικι·ύ
μFΙ'ο:; υ.ιίτυί:; τιj είι•υ.ι .. ι)ικαιοσ{Ψη:; 
ι/).ι.ο;«. 

10 38. 1\ι.ι.ί ού μόι•ω• υ.ύτός μετυ.

μορqοϋται έμ-:ιροσ{)εJι τι'Qι' τοιού
τωι• μα Ο ητίίJΙ' 
ούδe προστίΟησι μόι·οι• τfj μετα
μορrώσει τό ί.rίμψαι τό :rρόσω-, - ~ ~ I η. 15 πο1• υ.vτου ως ο ηι.ιος, 

άί.λά γάρ καί τά ίμάτιυ. αύτού 
τοίς άι·αχΟείσιι• ύ:τ' αύτοϋ ε ί ς τό 
ύψι;ί.όι• όρος κατ' lδίω• q;υ.ίι•ε
ται λευκιi ώ:; τό q;ιu;. ίμάτια δε 

20 τοί3 'Ιησού αί λέξει; καl a. έι•εδύσατο 
τώι• εύαγγεί.{ωι• γράμματα. οlμαι 
δ' ϋτι καl τa :rιιρά τοί; u:rοστόί.οις 
δηί.ούμει•α :rερί αύτοί3 ίμάτιά έστιι• 

'Ιησοϋ, γιι•ύμε1•α τοί; ά.ι•αβαlι•ουσιι• 
25 εlς τό ύφηλοι• όρο; μετά τοϋ 

Ίησοίi Ι.ευκά. uλi.' έ:rεί κυ.l λευ
κιuι· είσι διαqοραί. τa ίμάτια aυ

τού γίι·ω·ται *** ί.ευκa ώ; τό 
:τάιτιιιν ί.εt•κόι• λαμ:rρότατοι• καί 

(lnerιιnt se aι·ιηa lncis« et ianι no11 
sn11t. >>filii te11e1>raι·unι et noctis«, 
sed facti snnt filii >>cliei« et >>sicut 
in clίe lιoneste« aιηbnlant, et nιa11i
festatιis fnlget. eis 11011 siιnpliciteι· 
sictιt .~οι, se(l ostenclitηr eis sol 
esse "institiae«. 

38. Et non solus tι·ansfigura
tιιr cora ηι t.alibns cliscipulis suis, 

secl etiaιn '1.'esii1ιιe1ιta ipsius *** 
ji·ιιnt ca1ιd·ίda sictιt lu11ιe1ι, quae 
sιιnt serιnones et litterae e\'angeli
oruιη qιιibus Iesιιs est indntιιs. 
pιιtο ιηιteηι etianι illa, qnae ab 
aι>ostolisdicnnt.ιιr de eo, 'l:esti1ne1tfa 
esse Iesu, qιιae fiunt ascendenti
bιιs super 1nonte1ιι excelsuιn cunι 
Iesn ca1ιclicla: secl qnoniain candi
clω·unl cliffei·entiac sunt, non fiu11t 
qnaliteι·cunιqιιe ca-nιlίcla, secl ca1ι
dida sictιt *** 

3f Ygl. Ι. TI1ess. 5, 5f - 4 Rδm. 13, 13 - 8 Ygl. )lal. 3, 20 = 4, 2 -
16-l;):i. 29 Ygl. cιuc Χι·. 29 Οι·. (Ygl. C1 201 Οι·.?) -- 16-1;):).;; Ygl. Β 

()lattlιaei) Ι, 15ί, 19-23 An. ·-

ι ϋ:ri.lλ Η ){C ί. ιη. lιπα )la 

2 τέκι•α )I 1;) ό < )I 16 ;•dρ 
s. 1. :\Ι 19 · 20 ίμάτια- Ίησοϋ] ϋ.:rερ 
έστiι• cιuc Xr. 29, yg\. lat. 23 διιi.οίο
μει•α κι naclι cΙuc ΚΙ·. 29\ιιt., δηί.οϋι•τα 

)1 δηί.οϋvτα τά Η 2~ *** ΚΙ, yg\. 
lat. 2!1 i.ει•κιϋι• Ηιι 

3 diei] (lei G L 4ι:i nιani-

feι;tius L 10 solιιs αa Β so\un1 
GC L 16 *** Diehl κι Koc, yg\. gr. 
li fiunt] \at. la>< ;ιίι•εται statt φαίι•εται. 
Ygl. z. 22ff 2ϊ *** κι, ,·gl. gr. 
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)\ιιttlι. I ί. I.:? ( !Ι) Τοιιι. Χ 11. 3ί. :ι~. :Ι !Ι 

κιιι?α[!ι:ιτιιτω• · το~τη δ{ t~στι τιί 

Ιf ιί) ς. f~:τιίι• UVI' ίι)!l; τιι•u OV μιίΙ'ΙJI' 

τι/ι• :τε!!/ 'Ιι1σο~ IJfΙJ).ηγ{ω· UΚ[!Ι
βιιrι•τιι. ι.ίί.).ιί κιιi τιjι· ).(;ιι· τιί)ι• 

;) f"ιίιιγγf·ί.ίιι)/' ":rίiσιιι• σιιιιψ·ί:()/'τf/. ,ιιι) 

όκι'F/ τι~ τοιυ·ι~τφ 9 ιίσΚf"ΙI' f'f"YIJI'f/'111 

τu ίιl(ίτιιι τn~ Ίιισοϋ i.fi'ΚU ιύ; 
τό ιι ιί.J;. t~:τιΊ.ι· ι)f\ υ[:τι•ι ι•οιιι?!ί κιι/ 

fJεω[!ηΟ!ί μπιψΟ[!tι ωΟt·ί; δ ι•ίι}; το~ 

Hl fJεoi', UJς το :τ!_)όσι•J:το I' ιι !ι το ίi 

είι·αι -:ι::ι;τόι·: ιJί.ιοι·καlτιΊ. ίμάτιιι 
ιιvτοι' i.εt•κu ι;J; τι) rιu;, ει~Οfω; 

όιr Οείει· άι• τι"[J τοιο~τοι· ίδύιη τι} ι• 

Ίησοί!ι• .1/ωσιϊ; ό Ι"ύ,ιιο;, κιιi 
15 Ήί.fιι;, σιΨFΚδuχικιί.J; υύχ εί; μι;. 

J•ος u).i.u :rάιτες οί :Y(!OI( ιϊτα.ι, ΚΟ/· 
ι·οί.ογοίψηοι :r(!ό; τι} ι• 'Ιι1 σοίiι· · 
τοιοϋτοι• γά(J τί lστι τό δηί.οίψει•οι• 

ι:l:τd τοvμετ' αύτυί! σι•ί.ί.ιιί.οϊ!ι·-
:?41 τε;. κr..ιτu δi τοι· Λοι•κιΊι· · ».1Ιωσιj; 

καί 'Ηί.ία; όrι'Ηι•τε; έι• δύξnιι καi 
τu έξιj; fω; τοίi "fl' • IFροι•σαi.ιίμ<•. 

εί τι; δέ είδε .l!ωσfω; τι)ι• δόξαι•, 
J•οιίσα; τοι• :rι·ειψrιτικιjι• ι·ύμοι· ι::ι; 

:?.') EI'U. :τ(!ό; τοι· 'Ιησυ~ ί.όγοι·. κιιί τιjι· 

έι• τοί; :Υ!]ΟΙfΙJται; ιιέι• μυστηρίψ 
ά:τοκεκρηψέ1•ηι• σοq·ίαι•ιι, είδε .1/ω

σιϊι· καί 'Hi.fu.ι• ι>iι• δόξη•<, ότε είδει· 

u.ύτοv; μετu το~ Ίησοϋ. 
30 3fl. Είτ., έ:τεi κατu το ι· .1/a.!!-

κοι• δε1ίσει διηγιίσα.σΟu.ι τό ι>κrιί lι• 

l·ιι ιιιι· ιι. :<iψιηηι\ο <>rgu \·iιlι•ι·i:-: 

aliφιeω non :-;οlιιιη cι·gιι ι!i\·i

ηitιιtι•ιιι ('\n·i:-;tί r·;ιιιtιιιη ηtφιι· 

JΙ<'Ι'f<>ι:tιι ι η, :-:cιl et ιlict;ι cνcι ngc·
lionιnι οιηηίη ιιιωιίfe:-:tιιηtcιιι, ιιοιι 

ιlιιlιite:-: ιlicι'!"c, φιοιl C'i tnli ·ι·ι·8tί
ιιιe·ιιtα ('\n·i:;ti fnι·tn :-:ιιηt ca ιιι/ίιlα 
sic1ιt l·ιι ιιιe-ιι. ψιοιl :-:i itn intelle
gntιn· et ωωψicίηtω· tηιη:':fί~ιι

rιιtιι:-: filiιιs ιl<·i. ιιt Jacies ei1ι.s :-;it 
sic·ιιt so/ et ι·estίιιιeιιtα eί·ιιs cαιιι/ί(/α 
sίc·ιιt l·ιιιιιe-ιι, ~tcιtinι aJψaι·e1Jit c-o
I'alll lηιinsιnoιli lωιninihιιs νiιlen
tihιιs Iesnιn taleιn etianι ]/oyse.s, 
i<l est lcx, ef Elίas, iιlest *** ]JI'OJ>IΙ<'· 
tae, cοιιlοφιeιιfe.<J c·ιιιιι Ie:-:u; tale 
est eniιη aliqιιiιl qnocl significa t 
senno ιlicens: cοιιlοφιe·ιιtes c·ιιιιι eo. 
sccιιnclιnn Lιιeaιn aιιteιn J>)lo,\·sef' 
et Elias Yisi in glω·in dicel>ant exi
tιnn eiιιs, qιιcηι iιψletιιι·ιιs eι·a t in 
Hienιsalcιn«. si qιιis anteιn ~,·iclet 
:\lo.'·sis glorinιn et > intellegit spiι·i
taleω legeιn conYenienteιn seι·

nιonibιιs Ιesιι et in JΠOJ>Iιetis .. a h
sconditaιη in nι-'·ste1·io saJ>ien
tiaιn<<, ille yiclet :\lo,\·sen et Eliaιn 
ι•in gloi·iaa, qιιanclo Yi<leι·it eos nnn 
cιιηι Iesn. 

39. Itac1ue et illιιd qιιocl se
cιιnclιιιn )laι·cιιηι ιlicitιιr ο po1·tet 

20 Luc. 9, 30f - :!:J-29 Ygl. c1uc Kr. 32 Or. - 2! Ygl. Rδιη. ί, 14 -
26 Ygl. Ι. Κοι·. 2. 'ί - 28 Ygl. Lιιc. !1, 31 - 3ι ff :.\Iaι·c. 9. :?, Ygl. Lιιc. 9. :?9 

3 :τερi] + τοίί cιuc Xt·. 29 
11 (ώ; τόι•) Dieiιi ΚΙ Koe ηιίt Iot. 
ι.ι καί + ό Η ι:> ι σι'Ι'Εκδοχικώ;- :τρο

φιjται] ό :τρurrιιτικύ; ί.όγο; cιuc Xr. 29 
ι~ τl < Η ltl ι.ί:τό τοίί < Η 
20 μωυσιϊ; :.\Ι 2:» Ίφοίί Κι naciι ctuc 

Nr. 29 (Hs,;.) ιιηc\ Iat., Ίησοίιι• :\1 Η 

ι:. *** κι. ,-gl. ιrt·. 22 ,,·icιet 

-ί•t.· DίeΙιι ΚΙ Kot>, ,·gi. gr. 2~ ιιηη. 

κι ιtιιιιιη χ 
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n;J προσrύχεσΟu.ι αύτοι• μετεμορ
q ιύΟη lμπροσΟει· ιιυτωι•((, ί.εκτέοι• 
δτι μι}:tοτε μάί.ιστu. έστιι• ίδείι• τόι• 

ί.ύγοι• lμπροσΟrι• ψιώι• μεταμορ-
5 ι:rοvμει•οι·, έaι• τa :ιροειρημέι•α :ιοιιί
σωμεν καί άι•ιι jβώμFΙ' ε ί ς τό δ ρ ο ς 
καi ϊδωμrι• τόι• αύτόί.ογοι• κοιι•ο
ί.rψοvμει·οι• :ιριJς τόι· πατlρα καi 

~ , ~ - ~ ' .,. "''- ' 
rυχυμειΌι' ιιυτφ, υ:ιερ ωι• εt.'ςαιτ 

10 άι• άίηΟιι•ός άρχιερrύ; aί.ιιΟινιp μόνφ 
Οειp. ίι•α δέ οϋτω Οειp όμιί.!ί κα1 

'ι: - , ., β ' :ιροσευ,ηται τψ :tατρι, αι•α αιι·ει 

είς τό όρος. τότε δέ κιιτu τόι· 

.1/iiρκον γίι•οι•τιιι »τa ίμάτιu. αύτοv 
I - .. ' ' '"'β • ' -ο) ι.εΊ-'Κα και στιι. οι•τα ω; το rμο;, 

::!U 

οίιι γι·αι:rεύς έπi ηjς γ1jς ού δ-ύι•α-
ται οi:τως ί.ει•κrίι•αι<ι. 

καί τάχα οί μέν »έ:ti ηjς γιjς<ι 
γι·αι:rείς οί lπψΕί.οvμει·οί είσι σοφοί 
»τοϋ αίώι•ος τούτοι,<< 

ί.έξεω;, 

ιj; ι·ομίζουσι ί.αμ:ιρil; κιιi καΟαρii;, 
ώς κοσμFίσfJαι δοκείι• Καt τa ιιίσχρa 

31.1 ι·οήματα καί τa 'ψευδιj δόγματα 
ύ:tο τιjς (ίι? οϋτω; ονομάσω) γι•αφι
κιjς αvτών. ό δέ »στίλβοντα« τοίς 
, ββ' 'δ',~, Ε:tανα Ε ηκοσιν ε:tι εικνυς »τα ιμα-

τια αvτoiJ« καi λαμπρότερα, dιι• 

exponere, φιοd est tale: )'et clnnι 
orat, tι·ansfignratns est«, ne forte 
tnnc 111axiιne Yideιnus verbnnι 
rοι·aιη nobis transfignrari, si ea 
qnae pι·aedicta snnt feceι·innιs, si 
ascendeι·innιs super ιnonteιn et vi- .360 
cleιinnιs Ιesιιιη conloqnentenι cιιηι 

νatre (id est convenientia patή 
loqnentenι) et oranteιη (id est snb
clenteιn se) }Jatri *** soli veι·o deo. 
cunι aιιteιη sic Yisns fnerit loqnens 
cunι }Jatι·e et orans eηηι, tnnc se
cundιιιn )laι·cιιιη ))"\"estinιenta eius 
sνlcndicla ct canclicla fiunt sicnt 
nix, qualia fullo snpcι· terranι non 
})Otest faceι·e canclic1a«, 

coι·aιn eis qui Yident eιιηι loqιιen
teιn cuιη }Jatι·c et orantenι pa
t.reιn. 

et forsitan fnllones ))SU}Jer terraιn« 
}JOssιιιnus ιnoraliter aestinιare sa
})Ϊentes )'Saecnli lιuiusιι, qui prae
snnt 
et (liligentiaιn aclhibent quibus
danι lιonιinibns per serιnoneιn 
doctι·inae snae, 
qnenι ipsi aestiιnant claι·unι et 
ιηηηdιηη, ita nt putentuι· onιare 
etiaιη tnrpes inteΠectns et dog
nιata falsa fnllonicatione ingenii 
sni. qni auteιη » S}Jlendentia Yc
st.iιηenta sna« ascendentibns snper 
ιηοηteιη ostendit et sνlendidioι-a, 

:?-11 Ygl. cιuc Nr. 31 Οι·. - 10f Ygl. Joh. 1ϊ, 3 - 14. 21. 32 ::\Iarc. 
9, 3 - 23 Ygl. Ι. Kor. 2, 6 - 28-1o'i, 'i Ygl. Β (::\Iattlιaei) Ι, 157, 26 
-158, 5 An. 

2D αiσχρά] άχρηστα ::\1 3 videamus μ 10 *** Diel11 
Koe, vgl. gr. 1;) ηί:χ] Ι. lux Diehl 
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δt~ι·ιιτιιι :τοιFίι· ι} f:ΚΕίJ'(nι• γι•υ.ιι ι κι}, 

δ ί.ιίγο; f~στίι·, :τu.f!ιστά.ς iι• ταίς 

v:το ποίJ.ιίιι• κατιιq (!01'01ψέι•αι; i.έ:εσι 

τώι· γQυ.rμίιι• τι)ι• τώι• ι·οημάτωι• 
;; στίί.'Ι'ιι', ίJτε >•δ ί,ιιατισμο;·· τοv 

• fησιιv κατιi τοι· • 1οt•κίίι• '•i.Fι•κό;;« 

κα.ί >'~~~rιστf!ά:ττι•ιι•« γίι•ετυ.ι. 
40. , fδω,tιf'l' οvι• μετά τιιfτιι, 

τί ι·οιίσιι:: δ Ιlέτ'}ιις ά:τιικQιΟεi: 
IU εl:τε τifΊ Ί-ησοϊi· κύQιε. καί.ιίι• 

έ σ τ ιι• ι} ,ιι ύ.; ώ ι) f ε ί ι· rιι · ::r ο ι ιί -
σω,ιιει• τ(!Fί: σκιιι•ά.; καί τι.ί 
lξιjς. διά τοvτο δέ μάί.ιστα ταvτtι 
~ητητέοι•, i::rεί ύ μέι• .1/ϋ.ψω: έ::rιί-

1.1 γιιγει• υ.ι~τοί: ι;ι:: ~:κ τοι' lδίοι• 

:τροσιfι::rοι• τό ):ού γά.Q ι/δει τί ι!:τε

κρfΟ·ιι"· ύ δέ .1ουκϋ.; »μι) είδw;" 
'f1ισiι· )•δ ί.έγει((, έ:τιστι]σει; οvι• εi 
κrιτ' lκστrισιι• ταvτα έί.ύ.J.Fι, πε:ιί.17-

::?0 ρωμέι·ο; του κιι·οϊ-ι•το; αvτόι· :rι•ε-6-
μυ.το; :τρό; το εί:ιείι• ταvτα. ο:rερ 
άγιοι• μέν εlι·αι οι! Μι·αται · έδίδαξε 
γά.ρ έι• τψ εύαγγεί.ίψ ό 'Ιωάι•ι•-η; 
:ιρό υ"jς άι·υ.στάσεω; τοf σωτι/ρο; 

2.:> μηδέι•α :rι•εvμα ί1γιο1• έσχηκέι•αι 
' ' " ' τ - .. , 

ει:ιωι• · »οιο:tω γαρ ηι• :τι'Η',ΙΙα, οτι 

'lησοvς ούδέ-:τω έδοξάσΟψ. εί δέ 
>·οϋ:ιω 1]1• :τι•εr,ιιιι". καί ό >ψι) 
είδι1Jς« τί έί.άί.ει v:ιύ τιι•ο; κιι•ού-

3CΙ μει·ος :τιη5ματο; έί.άί.ει, έι• τι. τιίιι· 

:τι•εvμάτωι• ψ· τό ταϋτα ί.έγεσΟu.ι 
ένεργοvι•, δ μηδέ:τω τεΟ!!ιά,ιιβευτο 
>1ι• τιp ξύί.φιι μηδέ δεδειγμύ.τιστο 

φιιιιη illοηιιιι nι·s fιιllοιιίη f;ιc-erι> 

JΙOtest, scι·nιo cst, qιιί ostcn<lit ~φί
ri tali tι1 η in tellectιι ιιιη ιψleJH I ore11ι 
in <lictis scι·iptιn·anΙΙn i11ψeritis, 
qηae a }Jlιιι·inιis <~οηtcωηηηtιιι·. 

40. Post lιnec:; γiιlcaιnιιs <ιniιl 
int-cllegens Petι·'lιs rlοιιιί1ιο ιlixit: 
rlοιιιi·ιιe. ύοπ'Ιιιιι est 1ιο.s lιic e.sse; 
si ι·is, fαc·ίαηι'Ιιs lιic tι·iιι trιύenιa

C'Iιla: 'Ιt1Ι'Ιωι tίbi, ?Ι?Ηιιη ~lloysί. 
'lιnunι Eliae. })Ι'opteι·ea anteω 

ιnaxiιne lιoc aestinιo ι·eqιιiren

<tιιl)), qιιonianι )Iaι·cns quidenι 

qιιasi ex sιιa peΓsoιιa acliecit di
cens: »nec eniιn :-:<·iebat qnid re
sponderet((, Lιιcas anteιn <licit: 
.. }ιοc inqιιit- Petrns nesciens qui<I 
loqιιebat.urιι. si eniιη nescien:o; 
qιιi<lloqιιebatιn· lιaec locntιιs est, 
considerancluω est ne fort.e peι· 

excessnιn nιentis lιaec lοqιιebι:ι,tιιr, 
nιot.ns qnodanι spii·itn alieno; 
spiι·itnιn auteιn sanctιιnι (eunι> 

aestinιare non possι1111ns. nec eniιn 
Yenerat snpeι· aliφιenι cι·e<len

tinnι in Τesι11η ** * spiι-itns sanctns, 
sicιιt. testat-ιιι· Iolιannes: >>quia 
Iesns non<l ι11η fιιeι·a t. honoι·ifica

tιιsι·, se<l alieno spiι·itιι nιot.ηs lo
qnebat-ιιr qni nes<·iebat qιιid lo
qnebatnι·. nec<lnnι cniιn }Jt'in<·i-

;)ff Lιιc. 9, 29- 16 )larC". !), 6- 1ί. :!~ Ι~ιιc. 9, 33 - 26. :!' Jol1. i, 39-

32 ff Ygl. Κο!. :?, l•i 

2 έστtΗ 1'\ οvι•] δί Η 13 τuϊοτιι] 
τοϋτ' (οίμu(. Koe, \·gl. lat. 18 gr. 
kίiι·zt :!0 του Kl τοϋ )I Η (άi.ί.οτρίοv 

τινός) τοϋ Die!Jl Κοι•, \'gl. lat.. 3:J δε
δειγμάτιστο Kl Κο<' iδει;'Ι'ιίτιστο )J Η 

1 fιιllonίC'a Β 12 tί])ί ιιηηω. 

mo~·:;;i ιιnιιm et ltel)·ae ιιηι11η Β 

2;) (eωn> Dieltl 28 *** Kl ηaι·Ιι 
Diel1l Koe, ,·gl. gr. 2-! :rρό τιj; άι•uστιλ
σειιJ; τοv σι•πιjρο; :J:! qιιi<l 'J ψΙΟ(l χ 
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ιιετ 't έκείJ'(l)J' 

:τερi ιίιι• γέγρα:τται I τι) 1 ά:τεκδι>
σάμει•ο; τa.: άρχa.: κιιi τa; έξουσίας 

.'i lδcιγμάτισει• έι• :ταρφ1 σfq., Οριιψ-
β ' ., - t'"" ευσιι:; fΊ' τ ψ - ι•ι.φα. 

τοί'το δΕ η,. τάχιι τό κί.ηι?eι• σκάι·

δαί.οι• ύ:τό τοv 'Ιησοί' καί ό είρη

μέι·ο; σατω·ιΊ; έι· τrp ''ί':τι.ιγε ό:τfσω 
10 μοιι. σαται·ιΊ · σκάι·δαί.rJι• μου είιι. 

εv οίδιι δ' ότι τa τοιιιvτα :τοί.ί.οί; 
:τροσκόψει τιίιι• έι•τι•γχιιι•ιJι·τιιJΙ'. οίο
μέι·οι:; ού κατa τό εί:ί.ογοι• δι•σιrιι
μείσΟαι τόι• :τρό μικρού μιικα-

15 ρισΟ{ι·τιι 1~:τό τοί' Ίησοv έ:τί τιp 

( ol> σάρκα κιιί ιι~ιια. άί.ί.a) τι)ι· ηέι• 

τοί; οvρω·οί:;« :τιιτέρα a:rοκεκιιί.υ

?έJ•αι αύτι~ τa :rερi τοίί σωτιjρο;. 

:?Ο ιίι; aρα ό 'Ιησοί'; ε'tη κιιί "ό Χριστο;« 
κιιi "ό ι•ίο:; τοv Οεοϋ τοΠ ζιiίι•τος((. 
aί.ί.' ό τοιοrτο; έ:τιστησάτω τtϊ 

τοϋ Πέτρου καi τιiίι· ί.οι:τώι• aποστό-
. , β, • • - δ {)' 
ι.ιιJJ' ακρι ειq.. κrιι αυτωι• ε η ει•-

:?.3 τιιJΙ' (rδ; ι'ιί.ί.οτρίωι• i1τι.) του ε.;α
γοράσοι•το; αvτοv; ά:το τοϋ έχfJροϋ 

και ιύι·ησομέι•ου αύτού; τιj) ))τιμίφ(< 

ιιύτοv "αίματι«. ij ί.εγέτωσαι• 
ημιι• οί {}έί.οιοτες καί. :τρο τού 

30 :τάΟου; Ίησοϋ τεί.είοι•; γcγονέι•αι 

το v; a:τοστιJί.ου;' 
:τόΟει· ··ό Πέτ(!Ο; κrιi οί σvι· αvτφιι 

κατa το ι• ΚαΙ(!όΙ· τιj;, Ιησού μεταμορ· 
q ιύσεω; Ι•ι}σω• βεβαρημέι·οι ϋ:τι•φιι. 

patιιs et potestates tradιιcti et 
triιιιnpiΙati erant in Hgno. 

et. iste fon~itan ιψiι·Ηus erat, qtιell1 
RΙψra Rcanclalιιιn sibi pι·onιιntia
Yei·a t CΊ ιristns et sa tanan cHcens: 
>>Yacle μost n1e, sat.ana, scancla
lnιn ωΗιί es«. scio anteιn qnocl 
haec·, φιa<' cliω, nωltis legentibus 
et non sapienteι· itHlicantibns con
traria ε>t aspe1·a Yidebnntnr, φιasi 
in l)lωψlΙeηΙiωη Pet1·i clicta, CfUΪ 
}Janlo nnt.e })eatns a ('!Ιristo est 
clictns, cni "non caro et sangnis«, 
sε><l cleus }Jatε>Ι' I'eYelaYit notitianι 
filii ιηιί. 

sed qni pιιtant Petι·u1n Yel ceteros 
apostolos ante l)fiSSioneιn C'hl'ΪSti 
fιιisse pe1·fectos et. liberos ab οηιηi 
S}Ji1·itn aiieno, clicant., qnωnodo 
eos eripnit a ιnaligno Yel 11nde 
eοι; redentit ψ1·etioso sangnineιι 

s11o. aHt· cHcant 

in telli}>OI'e t1·ansfigιιra tionis Chri
sti nncle eJ·aiJt. gι·ayati sωnno, si
cnt ex1>onit Lncas. 

3 Kol. 2,15 - fi :Ίiatti1. 16, 23 - 16ff \"gl. :Ίiattl1. 16, 16f- 2;Jf \·gι 

C:al. 3. 13? - 2ϊf Ygl. I. Petr. l, 1!) 

11 δ' < :\Ι 16 ( ού- άί.ί.ά) ΚΙ Koe 

ι; τοί; < Η 21 τοϋ {)fοϋ <Η 

2;) άί.ί.οτρίω~·] Ι. άμαρτωί.ιiJι• ? ΚΙ \ 
έξαγοράσω•το; :\Ι 

32. 34 Luc. !J, 32 

; spiritus for-

sitan Β ι;; bia;,ψheΠ1iιιm GC L 

22-3-1 Iat. ίίber:;etzt ιιηgenπιι 

561 
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., Ιι·ιι ι)i :rfjoi.•ιβιhι· τι Κ<tt τι;jι• i!ιj; 
rί; το :lψJΚF~ΙΙf'ι•ιιι• :rιιψιί.fί.βω, t~:lfl.· 

:rοριίσωμ' ι1ι• τοιιιι":τιι · ιί.ψt i1στι 
τιι·ιί σκιιι•ι)ιιί.ισι? ιjι•ια ΕΙ' τiy ΊιροiJ 

!) χω!,!ι'ς: τ ιj; τoiJ ιrκιυ•ι)ιιi.ί:ωτο; διιι-
β ,. ., ' .., )' , ' 

ιιι.ιιι• tΊ"f''J;'Ftιt~; t·ιrτι ι t' U'JΙΊι-

πιισι?ιιι. τόι· Ίι1 σοiJι·. κιιl τιιι'τιι 
f~:rl :rιιιι}ισκιι'!ίιιι• κιιl Οι·ριιJfJΟi' κιιl 

ιlι·Οψ:J:rιιιι• εύπί.t·στάτι•ιι·. μ ι) συ ι•-

ICΙ ιίι•τος τιΤι άf]Ι'uι•,ιιlι·φ :rι·t·{ο,ιιιιτο; t?χ
OρoiJ τι~ ι)ιδομ{ι·φ :τι•rvμιιτι κιιl 

σοιrίq. τοί:; :τριj; τιj ι)μοi.ογt'ίι· κιιτά 
~ι-' ~ - .. ' '1 - β 

τιι·α α~ιιιι• ιιι•τωι· t•:ro ιιειJΙ• ο η-

Οοιψlι·οι;; 

I!) άi.ί.' Ul~ rι ιίσrι ο γ ε τu; ~ίζιι; τι;jι• 
ά,ιιαρτημάτιι))' U/'(tq f'Jff )I ,"f,'/f{ι? ι ι

Κ(;); l:ri τιίι• :rιιτlψι τ ιj; άμιιρτίιι; 

διάβοί.οι•. χω'!/; lκrίι·οι• ιj τοiο; 

ά:rοστόi.οι•.: Εσκαι·δα.i.ίσΟιιι ι/ τόι· 
211 Πέτροι• ψjΙ'Ι/σΟαι :rψ..ί τιj; άί.εκ

τοροqιι>ι•ία; έκείι·ι1 ; τρί;. 
εί δέ το Μ' οί:τιιJ; lχrι. μ ιί:rοτr ό ύ:riρ 
τοv σκω·δαί.ίσω (τr.ί οσοι· Ε?' iαυτi[J) 

τοι· Ίησοϋι· κr..ιl τοϋ ιl:rοστιjσαι τιj; 
2fi κατa τό :rάΟο; σι•Jτη']ίου rlι·fJριh

:τ οι; μετιί :roi.i.ιj; :rρο1? ι•μ ία; οίκο

ι·ομία;, τά εί; τr..ιfτα '{f']Ftι• δοκοiJι•τα 
έι•εργώι• α.Οτό; καi lπιιfι?rι οίοι•εi 

ά:rατηί.ι;j; :1f'Jtσ:rάσαι βοt-ί.εται τοι• 
30 , lησοvι•, (;); E:lt κrιί.dι• το μηκέτι 

συγκαταβαίι't'ιι• τοί; άι•Οf.!ιu:rοι; καi 

iίκειι• :rψ); αύται'.; κrιi τdι· ύ:riρ 

.-\ιιt <"<'t·tι·, ιιt aιl JΙI'Hl'i<l'lltcιn 
('Χ I ιο~i tionCIII ιιrη ε:>tε:'Ι'Ϊ tn ]'(~\"()(;(~-

111\1~: ιηιt:ιs ι·~t, ιιt 1ιlίφιί~ sc·ηιιιlη
Jίzε:>tιιι· ίη t'lιι·i:-;to sίηι• ιψr·Ι·:ιtίιιnc 

<Jin 1Ιοlί 8('Hll!liιJiz:ι 11 t ίs I cst ι\cnc
gnt'C ('Jιristωn ι•t lιοι· in ι·οη:ψ<Ψtu 
ηηι·ί]]ιιlηc ct Of;tiω·i:ιe ct in ι·οη

:ψcι·tιι Jιοιηiηιιηι η Ι>ίcctω·ιιιη. nisi 
fιιcrit iniιnicη~ et <leηe~nιtω· :ψiΙ·i
tιιs cιιη1 :φiι·itιι ct s~ψicntia φιae 
ιlatω· cis φιi n<liu\·antιΙI' a ιleo 

sccιιι1<luιn a1ic1uanι aniιnιιc <ligni
t:ιteιn a<l confitcnιluιn ~ 

ι<Ϊ ergo ita est. nc foι·te illc S}Ιiritιιs 
φιi \"οlιιίt (φιantLlln aιl :<e) C'ln·i
stωn scanclalizaι·e. ιιt J'cc·cclcι·et a 
}Ιaf;sione οιηηilΙιιs l1onιinilηιs sa
lntω·i. ΪJJSC O}Ιct·nns etiaιn lιic se
<lnc~tω·ie nιlt ιt\"elleJ·e C'!Histnιn 

sn b c·olω·c boni. ιιt non ι·on<le

scen<la t Jωιηini bns nec \"Cniιι t a<l 
cos neι:: sιιsciμia t ωω·teιη μt·ο eis, 

6ff \"gl.:\Iattlι. 26, 20-ί5- 11 \"gl. Lnc. 6, 111 Ί- 12 \"gl. λct. 6. 3? -

1 ί Ygl. Jolι. 8. Η 

10 τοϋ ι1ρvοι-μiι·ου Dielιl. Ygl. lat. 
ι;; φι!σει Η 21 έκείι·οv :\1 2! καί 

<:\Ι J τοϋ <Η 2i αι>τά :\Ι 

2 ]Jι·oett'ι·ita] ιlogt'ι;,ren έξιϊ; gι·. 

;, e::;t] et ρote;;t ιιlίφιί;; L !>οι Ιιοιηί

nηιη] οιηηίuιη L 26 etiam O]JeJ·an>< L 
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ιιύτών άι·αΜξα'σΟαι t'Jάι·ατοι·, a:r:ο
μείι·αι δέ έ1· τ~ ύ·ψηλφ ορει μετά 
Μωσέως καl 'Ηλίου. έ:r:ηγγέί.ί.ετο 
δέ καί ποηϊσαι τ!_!είς σκηνάς, 

5 μ {ω• μέν lδίαι• τφ Ίησοϋ, έτέρω• 
δέ τί[J Μ ω σ ε ί καi ili.i.ψ τί[Ί 
Ήλίq., ώς μι) χωρούσης (εί καi έι• 
σκψαίς αύτοι\; έδει είι•αι καί έι• 
τφ ύ'ΙJ'ηί.ι'[J ο!_!ει) μιϋ.; σκψtjς τούς 

Ιύ τρείς. τάχ!l δέ καi έι• τούτφ έκα
κοt~ργει ό τdι• ιυ} εlδότα ))τ{ λέγει« 
έι·εργιϋι•, βο1.1λόμει•ος μ1} ίiμα είι·αι 
'ltισοfι· καί Μωσέα καί 'Ηί.{ω·, 
άλλά χι•J!_!ίσuι αύτοi•; a:r:' άi.i.tί-

15 ίωι•. :rρcqάσει τώι• τριιiJι· σκηηiJ1• 

20 

25 

30 

sed ι·eιnancat in ιηontc excelso .;σ2 

cunι :Moyse ct Elia. promittit au
teιn et faceι·e tria tabernacula, 
nnunι privatinι lesu, alterιnn 

:\Ioysi, aliu(l Eliae, quasi non eos 
capiente tabeι·nacnlo nno, in quo 
oιnnes sinιnl consist.ere debereηt. 

forsitan et in lιoc ιηalitiose opera
batnr (per ennι qni nesciebat qui(l 
loqιιebatnr), volens non esse siιnnl 
Iesnnι et :\Io~·sen et Eliaιn, se(l 
separaι·c eos ab invicenι trium ta
bcι·naculω·ηnι olJtentu: 
qno(l ficri non poterat. ηaιη si in 
ηηιηη sint Clll'istns et lex et pro
phetae, tnnc et Cln·istns dei filiιιs 
conproiJatnr et. lex et prophetae 
veι·a })roplιetasse iιnτeniuntnr: 

qnonianι lex et prO})hetae testi
nιoniιnn dedernnt (le Christo, 
ι)raediccntes ea qιιae fntnra erant 
dc Christo, et αn·istus testinιo
niuιn dedit legi et pl'Opltetis, qno
nianι veι·a })rO})hetannιt, })rophe
t.ianι eoruιn ipsis ι·ebιιs adinplens. 
si aιιtenι separentur ab invicem, 
nec Chι·istus ostenditur nec pro
})lιetae ,-era (lixisse inveniuntnr. 
qno(l fieri cupiebat ιnala snggestio 

1Hff Ygl. Hieron. in ::\lattl1. 130 C: tιoli tria tabernacula quaerere, cuιι~ 
tl1Jtιn~ sit taberιιaculιω~ eι·aιιgelii. iι~ quo lex et prophetae recapitulandae stιnt; 
Ygl. Hieron. Τι·ιιct. in )lai·c. 8, 1- ί (Anecdota ::\laredsolana ΠΙ, 2, 32ff) -
11 Lιιc. 9, 33 

ο 
3 μωϋσέ Μ μωι•σέω; Η 

i. 
έ:rη;ιγέi.ετο Η 6 μωσiί )I ; καi < Η3 

s. Ι. He 1;) σκηι•ώι• Hu. ηrl. lat. 
έκ~ίι·Μ· )I Η 

; ιlebent ~- 1:! yo]ens non 
esse] nolens essl" L 2-! cle] in G Pasclι 
:!6 pi·opl1etaYei·ιιnt Β Ι- ( ·ι·int Pascl1) 
:!~Ι cl1rί:>tιιs + χρ8 G 
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ψεύδος δέ ήι· και το καλύι· έστιι• 
?jμiiς ιοδe elJ•αι. εl γrlρ ήJ• 

καλό ι·, 

κίί~· έμeιι•ω• έκeί · 
\Ο 

ei δέ ψεϋδυς, ζηη]σεις τί; έι·ψηησε 
λαληΟήι•αι τι} ·φεϋδος, 

και μάλιστα έ:τt:ί κατa το ι• 'lωάι'Ι'ψ 
Hi »δτω• λu.λfj τό ψεύδος, έκ τώ1• 

lδίωι· λαλεί, 

δτι ψεύστης έστι καΙ. ό :τατήρ 
αvτούιι, και ώσ:τερ ούκ lστιv aλή
Οειu. χωρίς έ1•εργeίu.ς τού el:τό1•τος · 

20 »έγι:ι είμι 1j άλ~]Οειu.ιι, ούτως οvδέ 
το ψεύδος χωρ/ς τοϋ έχΟροϋ τ?ϊ 
aληΟeίq.. 

τα έJ•ω•τία τvίι·υι• έτι έJ· τip 
Πέτρφ 1j1•, aλήDεια καί ψϋδος. 

25 καί &πο aληΟείας μέ1• έλεγε το 
»σv εl ό Χριστος ό ι•ίο; τού Οεοϋ<ι, 

30 &.:το δέ τού v•εύδοις το »ίί.eώς σοι, 
κύριε, ού ιι~} έσται σοι τούτο«, 

35 

Ρcίι·i ιliι:cntίι;: facίraιιus tι·ία tuber
?ιac1tla, u~ι1ιιιι, tίbi, 1ι111ιιιι ~lloysi, 
1ιnuιιι JίJliae, ρrομtcι· φιο<l cvall
gclistac <lixcnιnt clc l'ct1·o: ι nc
scicns ctuicl loqncl>aίιιr«. 
falsnιn antenι erat et iΗιι<l, quo<l 
dicebat: bοn1οιι e.~t ?ιοs lιic esse. 
si eniιn bοηιιιη fιιi~sct illic eo~ 
essc, nιansisscnt ntiqιιe ibi ncc 
recιιsassent fncere φω<l erat bο
ηιιηι. si aιιtcnι fal~ιιnι fιιit, quoιl 
dixit: bο?ι1t1ΙΙ est ?ι.o8lιic esse, intel
lege quis sιιggessit loqιιi falRnin, 

nisi ille <tui »ωen<lax cst et pate1· 
eins<< ? et sicnt ιιοΗ est verit.as sin(> 
oι>ere eins qni <lixit: >>ego su1n ve
ritasιι, sic non est loqni ωenda
ciιnn sinc <lin1>olo aιιeto1·e nιen

dacii. 
Contra1·ia ergo sibi a<lhnc 

e1·ant in Petro, vc1·itas et lllenda
ciιnn; et <le veritate qni<lenι dice
bat: >>tn es CΊnistns filius dei 
viYi«, iιι qιιο et beatificatιιs cst et 
per pι·ωnissionenι nιcrnit fieri ec
clesiae funda.ιιιentιnn, 
ex ιnendacio antenι quo<l <lixit: 
ιψl'Opitiιιs tibi csto, et lιoc tibi non 
erit«. falsnnι eninι invcntnnι cst 
quo<l dixit: >>et hoc tibi non e1·itιι: 
postqιιanι eninι a1>iit in Hieroso
l)·Inain, nnιlta I>assus est a φιibns 
passns est. 

ι;; Jo\1. 8, 44 - 2U Jolι. 14, 6 - 26 :\latth. 1Η, 16 - 3U :\Iattlι. 11i, 22 

21 (eστι i.a).είt•) τό ·ιμϋδο; Koe, 
vgl. lat. 

Urigeaeo Χ 

'ί l!ic ιιοι> L 9 nec] non L 
10 facere ~-* Ρι1sc\ι < L :!:J aιl-
hnc sibi G 

ll 
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ιUλά καί τό καλόι• lστιι• 1jμϋ.ς 
ιυδε είι•uι. όδiμι]Οέί.ωι'u:τύτιι•ος 
lι·εργείας ( :τιΨύματο;) χείροι·ο; τόν 
Πέτρον είρηκέι·αι ταϋτα, aλλά ψιί.1jς 

5 είι•αι η/; :τροuι(!έσεω; αύτοv τού; λό
γους, aπαιτούμει•ος πώς ί1ι· παραστιj
σαι το )),ll1J εlδώ; δ lί.άί.η« και τό 
>>ού γάρ iίδει τί U.:τεκρίΟηιι, φι]σει 
δτι κaκεί άι; δύσψη,ιιοι• lι·όμισε καί 

10 aνάξιοι• τοv Ίησοv το :ταραδέξu
σΟαι a:tοκτω·Οιjι·αι τοι• t•ίοι• >ιτοv 
Οεοv τοϋ tώι•το;«, τον Χριστοι• δν 
ήδη U:tΟΚαί.ύ·ψας 1JI' αύτιp ό Πατ1J(! ' 

καί lι·ταv1?u ι(ι; τά; δύο μορrά; τοϋ 

'lησοv ίδώι•, καΙ :-ιoi.v διαrέροvσω· 
η}ι• κατά τι)ι• μεταμόρrωσιι•. ! 
ταύτn εύαρεστούμε1•ος κ αί. ο ν εί:tει• 

20 ε ί ι• u ι τάς διατριβά; Ε1' τιp δρει 
έκείιψ :tοιιίσασΟuι. ίι•α αύτό:; τε 
Καt οί σvι• uυτφ εύqψlίJ'(ιJJ'τιlΙ 
Οεωροϋι·τε; τιjι• μετuμόρrωσιι• τοϋ 
Ίησο v καΙ τ ο J.άμ:τοι• :τ ρ ό σ ω :t ο ι• 

25 αύτοϋ ι&ς ό 1jJ.ιος καί τά 

ί..ει'κά ώς τό qυj; ίμάτιu 
α ύ τ ο fj καί :τρος το·ύτοι; τοv; ίί:ταξ 

όrrΟέι•τας ιιέι• δι)ξηιι aεl Οεωρώσιν lν 

δόξn .1/ωσJjι• καΙ Ήί.ίω•, εύφρul-
30 ι•ωνται δε έq' οί; i.ίι• aκούσωσιv 

αύτιϋν σι•i.ί.αi.ούιιτωι• αυ.ι}λοις καί 

et qιω(l dixit: bo1ιuιn esi ·ιιοs lιic 
esse, dixit snggerente sibi Π1enda
cio. qui anteιn non Yult ex aliqua 
OJ)eratione ιnali spiritns Pet.rum 
ist-a (lixisse, se(l ex arbitrio suo 
})HJ'o, quoιno(lo (lefen(lat. illud 
qnod ev:ιngelistae dixernnt <le eo: 
ιιlιaec anteιn dixit Petrns nesciens 
qni(l loqιιebatnr« ? ,·ere autenι, 
qnoniaιn et illic qnasi execrabile 
aestiιnabat at.qne indignnιn oc
cidi filiunι »(lei viviιι, qneιn ianι 
ι·evelaYeι·at. ei pater, 
<lixit: ιφroι)itins tibi est.o, et lιoc 
tibi non eι·it«; 
et lιic, nt vi<lit (lnas fornιas Iesn 
Clιristi, ιηηltιιηι anteιn distanteιn 

eanι qnae ex transfigura.tione ίη 563 
eo fneι·at (lenιonstrata, delectatus 
in ea (lixit: bonuιn est 1ιοs lιic esse, 
ιιt ipse et qιιi erant cun1 eo de
lectaren'tuι· vi<lentes tι·ansfigura
tioneιn Ϊ])Sius et splendent.eιn fa
cie1ιι ei~ιs quωιaιl?Ιιoιlu1n sole1ιι et 
ι:estinιe1ιta eius cωιdida sicut lu
?ιιen, necnon etian1 )lo.)'Sen et 
EHanι (qnos seιnel >>Ϊη gloria<< vi
dernnt) senψer Yi(lerent et (lelec
taι·entιn· aιι(lientes eos a(l inviceιn 
conloqnent.es, :\Ioysen et Eliaιn ad 
Chι·istnnι, Clιι·istιnn auteιn ad eos. 

; Lnc. 9, 33 - 8 :\lnrc. 9, 6 - llf \'gl. :\lattl1. 16, 16 - 28 Vgl. 
Luc. 9, 31 

2-; είι•uι-τό] ]at. ist ausfίil1r
licher 3 (πνεύματο;) Dielιl, Ygl. lat. 
ιιηι\ S. 164, 15 gr. !I ι'ι•όμισε ΚΙ, 

vgl. lat. έ::ιοίησε :\1 \\'. e. scl1. :r.εριε-

:r.οίησε Η 12 τού ~ώντο; Οεού :\1 

9 loqιιeretιιr Β loqιιebatur *** 
Koe, \·gl. gr. 11 indίgnum *** 
Koe, ygJ. gr. Η tibi < y 20 hic 
esse] ausfίίhrlicl1er gr. 



1\Ιιιttlι. Ιί, I. 2 (- 9) Τοιη. ΧΗ, 411.41 Ηί3 

κοαολογοιιμ ι! ι·ι·ιι·. . ι I ωσ/ιrι; μ; I' κιιί 
'11 i.ίοιι :ιψ)ς τύι· Ίησοί''Ι' τοf δF 

'Ιησοϋ :C!!ι); ιιιlτο·ι~;. 
41. 'Λ:ϊf't δέ μιμ)l:ιω :CF!jtf'!!

[j γασύ.μn•οι τρό:ιοί.ογt·ίι• τu κιιτu τr)ι· 
, ~ \ , .. , β 

το:το1' ως Π!!ιι; τιι ρητοι• ασιι-

ι•ίζοιτες τιιfτα εί':τομFι•. τούτοι; 
άκοί.ούΟως ίδωμει·, μιί:ιοτε ι.ίι•α
βιβασΟέι•π; είς το ί:ψο; τώι• τιj; 

ΗΙ άληΟείιις δογμύ.τωι• καΙ. τι)ι• μετα

μόριrωσιι• lδόι•τες τοϋ 'lησοίί καl 
τώι• όq{Jiι•τωι· >•fl' δό;υιι μ f τ' α vτ ο;; 
Μωσ{ως κιιl 'Ηϊ.ίοι• ό u:τοδεδο

μέι·ο; Πέτρο; κιιl οί τιj; ''βροι·τιj; 
' ' β ,., , " , .. - \ 15 vιοι<< ου,.uιι•τ αι• ε ι• rιυτοις σ κ η ι• α ς 

:τοι ιjσuι τι~ τοf Οεοv Μγφ κατ οι
κιίσοι•τι έι• ιιύτοίς καl τιp ι·όμψ 
αύτοϋ μετu δό;ης τεΟεωρημι!ι·ψ 
κιιl τfί :ιροψητείq. >Ιτψ• ί:~;οδοι•ιι 

20 λαλούσrι τοϋ Ίησοϋ >•1ϊι· έμεϊ.ϊ.ε 
:τϊ.ηροvι•ιι, καl ώς τοι• Οεωρητικόι· 

, ' ' π' β' ' γε αγα:ιιισας ο ετρος ιοι• και 

το έν αύτίfJ τερ:τωλοι• :ιροκρίι•α; τοv 
έι• :ιοϊ.ϊ.οίς εlι·αι μετά τιι•ος όχλιί-

25 σεως έ:cl προfJέσει τοϋ ιίψεϊ.είι• 

τοvς βοvί.ομέι·οι•ς, εl:τε το καλάι• 
έστιν 1ίμϋ.ς ι-:Ίδε εlι•αι. 

30 aλλ' έ:ι:εt 1ί άγά:ιη JΙOV ι,ψεί τά 
lαυτijςιι, το ι•ο,ιιιζόμει•οι• τι~ Πέτρφ 
καλοι• ov :τε:ιοίηκει• ό 'Ιησοvς · διο 

.J.]. Qιιίιι ηΝ:ιlιιηι ιηοι·ιιlι•ιη 

.ιlίφιcιn Ιιιιίιι:-; Ιοι·ί cοηtίμiιΙΙιιR 
:-;cnΗιιιη, seιl Ηiηψli<ΨΙΙΙ νcι·J,οηιιΙΙ 

ίηtι-Ιlι-geηtίιιιιι cxscφιcntι~s Ιιηcι· 

sιιιιιιιs locιιti, Υiιlcιιιηυs ηιιιιι· nc 
foι·te ιιscenιlcιιtcs ιιιl ιιltitιι<liHcnι 
<lοgιnιιtιιιη Yeι·it;ιtis et trιιΒΗfigιι
ι·ιιtίοηcιη ('lιι·isti viιlentcs ct ~Ιο
ι·iιιηι :\Io:\'si ct Eliae. *** foι·sitnn 
cιψiebant in seipsis fnccι·c tal>cι·
nacιιla Ycι·bo <lci lιa IJit.ιnti in cis 
et. lcgi Ϊ})Sίιιs (qιιac visa fιιerat eis 
))in gloι·ia··) ct ]Jropl1etiae (qιιιιe 
(']n·isti Ψχitιιηι•· loqιιciJatιιr), et 
concιφisccHs illanι spect.aiJileιn 
Yitaιn Pι:-tnιs et clelectationcnι 

Ϊ]Jf:'iιιs, }Jl'Re])Onens sιιaιη ιιtilita

teιn ιιt.ίlit.ιtibιιs plιιι·iιnorunι, qιιae 
}JOteι·ant cYcnire Ι1οιηiηίlηιs ex 
c1escensιι ('ln·isti acl eos, diceJJHt: 
bοηιωι est 1ιοs Mc esse 

et: sί ι·ίs fαciaιnus tι·ia taber?ιa

cula. 
secl qιιοηίιι.ιη ca1·itas JJnon qιιaerit 
qιιae sιιa sιιηtιι, l1oc qιιοι1 Yicle
batιιι· bοηιιηι Petro non fecit Ie-

-!-164, ι Β (l\Iattlιaei) I, 158, 5-1::? An. - Ι:? 'Tgl. Ι.ιιc. 9, 31 -
14 Ygl. 1\larc. 3, 17 - 1!.1 Ygl. Lιιc. 9. 31 - 30 Ι. Κοι·. 13. ;ί - :η 'Tgl. 
1\Jattlι. 17, 4 

ί εί:rομεν] εί:rαμει• καί :\Ι 1:> αύ
τοίς l\l :?-! εlι•αι (τόι• '/ησοϋι•. Dioi11 
26 βοv).ομό•οvς (έκ τιj• Χριστού κατα

βάσεως :rρό; αύτοιΙ;.) Koc, ,·gl. lat. 

8 ηιιηc <Β 
13 facero < (; L 

1:? *** ΚΙ Koe 
:?c.ι }JΓιψοηeη;; L 

28 faciaιnιιs, :<ί yj,; Ι" 

11* 
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καταβέβηκfl' απο »του οροvς« πρός 

τούς ιο} δυι·αμέι•οt•ς ι1ι•αβ1}ι•ω. έπ' 
αύτό καί ίδΕίι• αύτοϋ ηjι• μετα

μόρqωσιι•, ίι•α κάι• όποίοι• χωροϋσιι• 

5 αύτόν ίδείι• Dfωρι}σωσι. δικαίου 
τοίιιvν έστί κα.ί ηjι• μη >>τa έα.υτι}ς« 

ζητούσαν άγάπηι• έχΟJ•τος >>έλεύfJΕρον« 

μέι• είι•αι >>lκ πάι•τωι•, πι1σι« δέ 
αύτόι• δουί.ώσιιι τοίς κάτω. 

10 

>>ίι•α τούς :rί.είοι•ας« α-ύτώι• κtρδι/σn. 
είποι δ' ί.ίι· τις πρός τa άποδεδο
μέι•α πΕρί lκστάσεως καί έι•Εργεfας 

15 πι•εύματος χΕίροι•ος Είς τόι• Πέτροι• 
περί τοϋ ηιιj Εiδιlις δ λέγΕι<<, μt) 
προσιέμΕνος lκείι•ψ τψ• διι}γησιι•, 
δτι παρa τψ Παύλφ τιι•ές >>Οέλοι•πς 
εlι•αι ι•ομοδι 'δάσκαλοι<< ούκ οίδασι 

20 πΕρί ώι• λέγουσιι•, άλλ' δτι μι) 
τρω•οϋι•τΕς τήι· ιrύσιι• τώι• λεγομέι•ων, 
μηδέ >>ι•οοvι•τΕς« αύτώι• τό βούλημυ. 
δββ - ... ,, » ια ε αιουιοται« πε(}ι ωι• ουκ ισασι. 

τοιοϋτόι• τι έπεπόι•ΟΕι καί ό Π έ-
25 τ ρο ς· μιj καταλαβιlιι• γaρ τί τό 

καλον :tΕρί τijς κατa τοι• Ίησοϋι· 
οlκονομίας καί τών όψΟέι•τωv έι• τιp 
όρε ι Μωσέως καl 'Ηλίου, λέγει το 
καλόν έστ ι ι• ιjμ ι1ς ίο δε ε ll'ftι 

30 καl τa έξι]ς, »μι) ει'διlις δ λέγει«. >>ού 
• .<(δ ' '). ,. ' • " γαρ rι Ει τι Ε .αι,ει«. και γαρ ει:τερ 

σοφος >>!'ΟΙJσει τa ά:tο τοίJ ίδίου 
στόματος, έ:τl δέ χείλεσι φορεί τιjι• 

sns, seιl clescenι1it >>cle ιηonte« aιl 
eos qni non poterant ascendere 
super enn1 et videre transfigura
tionenl filii ιlei, υt vel qιιalen1 
capere eηιη })Oterant taleιn vide
rent. insti ef!t ergo et caritatem 
l1abentis et. non qnaeι·entis >>qnae 
sna sιιnt«, ιιt >>ab oιηnibns« qui
ιleιn sit >>libω·«, οηηήιηη taιηen se 
faciat >>serνunl« (eoruιn n1axiιue 

quorutn νita ιleorsutn est), >>ut 
plnres« lncrifaciat. 

6 Ι. Kor. 13, 5 - 7ff Ygl. Ι. Κοι·. 9, 19 - 16 Lιιc. 9, 33 -- 18ff Ygl. 
Ι. Tim. Ι, 7 - 3() Lιιc. 9, 33 - l\laι·c. 9, (1 - :12 Ρι·οy. Hl, 23 

.ι χωριjσuι :\1 ;; Οεωριίσω- ~ ιιt -.- cιιιη μ 

σιν Η 1 ίl :ruιδοδιδιlσκιιί.οι l\1 
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f~Πιγι•ιιψοσ·ύι•ψ•ιι, ι) μι) uvτιιι:; i!χωι• 

ού ι·οF'ί ΙΙΤU ά:το τοίi ίδίου στr)μιιτ();<< 
ούδέ συι•ίησι τ ιj; q ύσFιιJ~ τιiJJ' ύι;ι' 
ιιύτοv λεγομέ~·ι•JΙ'. 

r. 42. Έξίjς τούτοις /στί τι./ 

έτι λαλοϋι•τος ιιvτοϋ, κιιl 

ίδού 1'εq·έ).η φιιJτι-·ιΙ'ιj έπε ... 
σκίασε!' αιiτο uς κιιί τa έξijς. 
οίμαι δi ϋτι το1• Πlτ(!ΟΙ' δ fJεος 

111 ιlποτ(!έπωι• του ποιijσuι τρε'ίς σκη-

1·άς Vφ' ϋ.ς έιιεϊ.λοι' όσον έπί 
τφ βουλιίμιιτι (αύτοϋ) σκψοvν, 
δε{κ)•υσι (,ιιίω• καί) κψίττοι•ιι (ίι•' 

ούτως οι•ομάσω) καί :του.ip δια-
]5 φέρουσαι• σκψιjι· τιjι· Ι'Η(έi.ψ. 

Fί γάρ έργω• έστί σκψιjς ΤΟ έ:τι · 
σκιάσιιι τdι• έ1• αύηj καί σκε:rάσιιι, 
ιj δi φωτεινή ι• εφέ λ η έπε-

20 σκίασε ι• αύτούς, οίοι•εl σκψι}ι• 
{)ειοτέριιν ϋ.τε καί φωτειι•ι)ι• τυγχά-
1'ουσω• :τεποίηκει• ιιί>τοίς εlς παρά
δειγμα μελλούσης αναπαύσεως ό 
{)ε6ς· φωτεο•ι) γaρ νεφέλη έ:τι-

2Ιi σκιάζει τοv; δικαίους σκεπιιζομ~1ι•ους 
ϋ.μα καί rωτιζομέι•οι~ς καί έλλαμ
πομέι·ους ύ:τ' αvτijς. 
τ{ς δ' aνε'ίη ή φ ω τε ι ι· ι} ι•εφέλη έπι
σκιάζουσα τοvς δικιιfους Ι} τάχα μiν 

311 πατρικ1) δύι•αμις, arr' i'jς έQχεται ιj 
τού πατρος φωι•·ιί, μα(!τυροvσιι τφ 
υίφ ώς aγαπητip καί εvδοκητψ καί 

.ι·) 

Αd/ι~ιc eo loφιente, ecce n1ιbs 
luciιla ob~aιιlJraι·it eos, et ι·οχ 

ιle 1ι1ιbe ιlicens: lιίc e~Jt jili1ι.~ 1ιιeus 

dilectus in q1ω cωιτJιιcui; ·i psu11ι 
audite. tale aliqιιi(l sentio in l10c 
loco: (lens pl'Ol1ibens Petrιnn fa
cere tabernacula tria, in φιibus lιa
bitaι·ent secιιn(lnιn voluntateιn 

illiιιs, ostendit ιηιι1ηι et n1eliιιs et 
ιηιιltο praeclaι·iιιs tabernacιιlιιm 
qnanι quae ille facere cιιpiebat; 
ta bernacnli eninιlιoc est pι·opriunι 
οpιιs obιιnιbrare aliφ1os sιιb se. 
lucicla anteιn ιιttbs obnιn brans eos 
clίvinioι·eιn et splencli(liorem ι·e

ι)aιιsationeJn exenιplo sno (leιnon
stι·abat eis fntnι·anι, CJnae prote
geJ·et eos siιnιιl et inlιιnιinaret. 

qnae sit aιιteιη η~ιbsl·ιιc·ίιlα obuιn
bι·ans sanctos njsi foι·te vjrtιιs })a
terna, ex qιιa venit νοχ patris 
(lans testinιoniιιnι filio qnasi cli
lecto ct. 

2 ProY. 16, 23 - off Vgl. Harnack ΤΓ. 42, 4, 22?! 

:Jj6 τό-αύτοϋ < :\1" adu. i.Ιn. }lc 

11 έμε/.}.οι• Koe, Ygl. lat. lμί.i.εν :\Ι Η 

12 <αύτοϋ) Koe, yg}. lat. 13 <ιιlαν 
καl) Kl, vgl. lat. 23 άι•u.-,;αύσεως ΚΙ 
nach Koe, vgl. lat. η. S. 283, 6 άνα
στάσεως :\Ι Η 26/27 }.αιι..-,;ομένοv; l\1 
29 τοvς δικαlοv;: ιj ρ τοίς δικιι.ίοις· 1/ l\1 Η 

6lOC!ltCI1te + et αa L 20,21 re-
ponsationem μ 23 eog] scos Diehl, 
Ygl. gr. 
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ι , οι. ι r ~ 

:ιροτρε:ιουσα τοιο; σ:κια:..ο,ιιΕΙ'Οι•; υ:ι 

aύnj; τούτοι• καΙ μι) iii.i.otι τιι•ο; 
' , 
ακουει1•; 

ί.έγει δ' οvτο;. (Q; :ιάί.αι οiίτω; καί 
5 άεί. δι' (τι~· βούί.εται. 
τάχα δΕ ~αί τό iίγιο1' :ιΙ•εiJμα 1} 
φωτΕιι•·ι} έστι 1'εφέί.η, έ:ιισκιά
ζουσα τοv: δικαίου; καί :l!}οφητεύ
ουσα. [τa] τοϋ Oεoii έΙ•εργοϋι•το; έν 

ω αύτ?ϊ καΙ ί.έγοι·το; · οvτός iστιν 
ό υ ίό; μου ό iίγα:τητό;, iι• φ 
ηvδόκησα. τοί.μιίσας δ' άι• εί:τοιμι 
καί τοι• σωτιjρα I 1}μώΙ' εlι•αι 
φωτειι•ιjι• Ι'εq έί.ψ. 

15 Πέτρο; μέι• ο·οι· ί.έγωΙ'" :ιοο}σωμει• 
ώδε τρεί; σκφ•άς, άφ' έαυτοϋ 
μίω• καί a:ιο τοϋ υίοϋ μίαι· καί 
a:το τοϋ άγίου :ιΙ·εύματο; μίω• ***. 
φ ω τ ε ο· 1) γaρ :ιατρός. υίοϋ καί άγίου 

20 :τΙ'Ε'ΙJ,ttατο; Ι' εr:r Ιί. η έ:τισκιάζΕΙ < άε/) 
τοv; '!ησοϋ γι•ησίους μα{)ητά;. ·ιj το 

εύαγγέί.tοΙ' καί TOI' ι•όμοΙ' καί τού; 
:τροφι}τας ι•εq:έί.η έ:ιισκιάζει φω

τ ε ι Ι' ι) τξJ διΨαμέιοφ έι•ορrlΙ• τι'[J 

25 q:ωτl aύτιj; κατa το Ε1~αγγέί.tΟΙ' καί 
τοΙ• ι·όμοΙ' καί τοv; :ιροqι}τα;. ιj δέ 
έκ τιjς ι•εq:έί.ης f[ωΙ'ΙJ τάχα 
μέ1• .1/ωσFί καί 'Hi.ίg. ί.έγει · ο ύτ ό; 
έστιΙ' ό ι•ίός μου ό ίιγα:ιητό;, 

30 έJ• φ ηύδόκ?ισα. aκούετε α ύ
τού, έ:ιιι9υμοvσιΙ• ίδεί1• τdι• υίο1• 
τοϋ {)εοϋ καΙ aκοvσαι αύτοϋ 

exhortans eos, qιιi obunιbι·antιιr 

ab ea, ipsi non alii oboe(liι·e 1 

forte et sanctιιs spiritιιs est lucida 
illa 1ιιιbs obuιηbι·ans sanctos et 
}Jrop]ιetans, deo in se operante et 
dicente: lιic est Jilius 1neιιs clilec
fιιs. i1ι qιιο conplacιιi. aιιdens au
tenι (licaιη et.iaιn sa]yatoreιn no
stnnn esse lιιcidaιη ηιι beιn. 

1ιubs eniιn lιιcida *** obι11nbι·at 
senψeι· dilectos Clιristi (liscipιιlos 
et ev-angeliιιm et legeιn et }Jrophe
tas, 

sicnt intellegιιnt qιιi possunt 
aspiceι·e lnιnen ipsius in evange
lio Yel in lege Yel in proplιetis. 
?"ο.τ aιιteιn de 111ιbe ad :\Io:γsen et 
Eliaιn (licit: hic est filitιs 1neιιs di
lectιιs, i1t qιιο co?tplacιιi, ipsuιn 
aιιdite, qιιi (lesi(lerabant Yidere 
filiιιιn (lei et aιι(lire eιιηι; 

20 Ygl. Lιι('. 9. 31 - 2i -168.18 Ygl. cιuc Κχ·. 34 Οχ·. C1 Xr. 202 Or. 

4 οvτο; (σcτω; :\Ι)] cl. \1. ύ :ruτιί!J 
( S. 165, 31 ), Ι. ό fltiί; Koe 11 [τά] Kl, Ygl. 
lat. 16 άr( έrιvτοϋ] Ι. ά:rό τοϋ Οεοϋ? ΚΙ 

18 *** ΚΙ Κοε- ΗΙ καί + τοϋ Η 
20 (dti) Diel!l Kl Koe, Ygl. lat .. 
24 (ιύ; διjί.οι•> τ•Jj Koe 2~ μωσή :\Ι 

32 Οtοϋ Kl ,·gl. lat., άι·ου ::\1 Η 

2 ea ;\' eo L 6ff spiritι1s 

sanctns Β Ι. 8 et] atqne L 
19 *** Dichl Kl Koe, Ygl. gr. 21 et1 ] 

lat .. las καί statt ιj 
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κι.ιl Οεω(!ιjσι.ιι ιιύτύι• και?ι:χ; ήι• 

·•ΕΙ' ι),;~!l''· 
τιίχιι Μ τοi~:: μrιΟητύ.:; διδάσκει. 
i)τι ,j κι·ρίω; ι•ίός τοίi Οεοv κι.ιl 

r. ιlγ ι ι :τ η τr); ιιύτοv, /ι· ι~ ηύδόκησεt•. 
ov μάί.ιστα aκούεο• δεί. ό τι)τε 

t9εοιρούμfl'ο;; f/ι• καi μετιψο(!g ωι?εl:; 
κα.ί i.rlμ ψtι; Tt~ :ιροσι~:τι:J t~J ~ δ 
ίίλ ι υ; κιιi έι•δει)tγι/t•ος τύ. /~):; ιι ι";Ί; 

10 J.εt•κά ίμάτιιι. 
43 . .Jiετa Μ τιιίiτα γf!γψι:rτιιι, 

ίJτι UΚOVUΙLI'τε; τιj; f{(I)I'Ιj; (ΕΚ) 

ηj; t•εrέί.η; τιj; μαρτι•(!ο.Vσιι; τι~ 
υίι~ οί τ(!είς ά:rόστοί.οι, ,IIΙJ qέροι•τεc 

Ifi η/ι· τίj; qωι·ίj; δό;rιι· καΙ τιjι• έ:τ• 

αύτίj;; δύι·ιιμο•. ίκέτει•σω• :rεσόι•τε; 

έ:τi Π(!όσω:τοι· τόι• Οεόι·· σrι)δριι 
' • β 'Ο ' 'δ ι: γαρ EC[O IJ ησιιl' το :ταρα ο.,ΟΙ' 

του Οεάματος καi τιϋι· a:το τοϋ Οεά-
20 ματο; ί.εί.εγμένωι•. 

:τρόσχες δέ. εl δύι·ασαι κι.ιi τι.ιϋτιι 
~ - ' - ' ' , ,., 

ΗΠΕιι· :τερι τωι• κατα τοι• το:τοt• οτι. 

1'01ίσω•τες οί μαΟηταl τόι• υίόι• τοϋ 
fJεov κεχρηματικέι·αι .1/ωσεί καΙ 

2i) ι.ιvτόι• είι•αι τοι• ε/ρηκότα· JJOύ γάρ 

όψεται ίiι·fJρω:το; το :τρόσωπόι• μου 

καi ζtίσεταιιι, καΙ (lδόι•τε; γΕΙ"ό
μεt•οι• το :rρόσω:rοι• τοv t•ίοϋ τοϋ 
t9εοϋ όις ύ ίίJ.ιος· καi) n/t• :rερi 

30 r.ιvτov μαρτι·ρίαι· τοϋ fJεov :rροσί.α-
β ι ~ ' ι ' .... 1 ' 
οι•τες, ω; μη φεροι•τες τας τοι.• ,,ο-

ιι11t <li:-:ι:ίpιιlω; ιlocelιnt, φιοηίaηι 

ψιi JH'opι·ie Jif.ίtι8 crιι t <lei <'1 ι/ίlec
tίs.~iιιιtι.~ aρn<l <leuιn. ίη. qιιο ωn

JΙincιιit., <[HC\11 JH'neciμnc uμortet 
nn<ιiJ·c,iιJse erat φιi tιιnc est. νisu::; 
<.'t tι·nnsfigιιrn tns ΗJι]cιι<l ιιίt (fsιcie) 
8icut 8ol ct ι·estί1ne1ιfa ei·ιι8 facta 
8ωιf sίctιt lunιe1ι. 

43. Post ]ιοc scι·iρt.ιιηι est, 
φ10nianι audientes Iιιcidaιn nu
])eιn testiωoniunι <lantenι filio dei 
η posto1i tres, non snstinentes glo
Ι'ianι yocis neqnc ''iι·tnteιn proce
<lenteιn ex ea, snJψ1icati . snnt 
deιιnι ca<lcntes i1ι. fαcienι suanι; 
ι·alιle eniιn fi1ιιuer1υιt spectaculi 
no\·itatenι et testiιnoniunι ι·ocis. 

intellegentes eniιn cliscί]Jnli ir)snnι 
esse filinnι <lei, φιi Yisnι~ est :\Io~·si 
et <lixit: >>non ,.iflebit Ιιοιηο fa
cieιn ιneaιn <'t Yi\·etrr. postqnaιη 
Yiflenιnt fιιcίeηι filii dci factaιn 
8ίcιιt l1ιιηe1ι et aιι<liernnt testiιno
niιιω <lei <le i}JSO, non sιιstinentes 
( ,·eι·1Ji sp1endoι·es) lιηιniliati sιιnt 
"snb νali<la ιnann <lei«. 

2 Ygl. Luc. 9, 31 - 1-1- 16U, 8 \'gl. cιuc Kr. 33 Or., C'1 Kr. 203 Οι·. -
2.J Εχ. 33, 20 

121 rωι•ιj; (iκ> τιj; ΚοΡ. ygl. 
8.166, 2ί φωτειι•ιj; las lat. 13 τιj;2< Η 
21f :τρι:ίσχε;-οτι] ιϊ τάχι.ι cιuc :Κr. 33 
2-1 μωσιj :Μ 2i ff (lδι:ίιιτε;-κιιί,: κι 

nach cιu~ Xr. 33 

~ facΪι, > Dicl11 Koe, Ygl. gι·. 

10 luιne-n σa Β nuiJε-m αc L 2-1 deΪ] 
+ \"ΪΥΪ L .ι.. patι·Ϊι; Pa;;c\ι 311 ·yeriJi 
ι;plendoι·ei<) ΚΙ ιnit Die\Jl Koe, 

ηzl. gι·. 



Ηί8 Origenes, ~iatthauserkιarung Matth.I7, ι. 2 ( -9) 

γοv αύγaς έτα:τει1•ιόDησαν »ύπό τι)ι• 

κραταιaι• χείρα τοϋ Dεοϋ<<. *** 

άλλa μετa τrJΙ' άψι)ι• τού λόγου 
.) τοvς όφ{)αλμοvς έπάραι•τες 
είδο1• ΊησοΠ1• μό1•ον, καί ού
δέJ•a aλλω•. fι• γaρ μόι•οι• γέγοι•ε 
.1/ωσΙjς ό 1•όμος καί 'Ηλία; 1j προ
φητεία 'Ιησού τι'[J εύαγγελίψ, καί 

ιο ο·ύχ ώσπερ ήσαν πρότεροι• τρείς, οϋτω 
μεμεJ•ήκp.σt1', aλλa γεγ6J•ασt1' οί τρείς 
εlς τό έ1•. ταϋτα δέ μοι 1•όει ώς πρός 
τa μvστικa πράγματα. 
:rρός I γaρ τό ψιλόν τοϋ γράμματος 

ι:; βοvλημα .1/ωσtjς καί Ήλfας »όφ

{)έJ•τε; έι• δόξnιι καί σvλλαλ1}σαι•
τες τφ Ίησοϋ aπεληλvΟασιι•, ό{)ε,. 

lληλvΟεισω•, τάχα τών λόγωι• μετα
δώσω•τες, d:ιν έJ.άλησε μετ' αύτών 

20 ό Ίησούς, τοίς όσοι• ούδέ:rω (εύερ
γετη0είσ11' ύπ' αύτοϋ), εiιεργετη-

lιoc eηίιη ostendeι·nnt prae tinιore 
cadentes ίη facieιn sιιam. 
elevantes aute1n ocιιlos Iesum so
lu1n 1•iιlerιιnt. 

siιnplex qιιίdeιη volnntas veι·bi 566 
cst ista, qnoclll/ oyses et Elias »visi 
ίη gloι·ia« et locu.ti cιιιη Iesu abi
eι·unt unde et venerant, forsitan 
traclituri seι·ιnoneιn qneιnlocιιtus 
eis fueι·at Iesιιs, eis qni nondunι 
fιιerant pl'Odificati ab eo, qni *** 
tenφoι·e passionis qnando »ιnulta 

1 Ι. Petr. 5, 6 - 'i'ff Ygl. Hieron. in :\Iattlι. 131 D: postqtιam legis et 
proplιetanω~ utι~bra disccsserit, qιιae velaιιιetιto suo apostolos texerat, utrutnque 
iH evangelio reperitιιr- 1:ίf Ylζl. Luc. 9, 31 - 21ff Vgl. l\latth. 27, 52ff. 

2 Dεoii] *** κι + καί τούτο 'i -13 ιateinisch aιιf S. 169, 
έδειξαι•, δτε f:rεσον iπί πρόσω:rοι• αύτώιι !J-18 20 *** Κι, Ygl. gr. 
φοβηΟέντες σφόδρα. iπί τούτοις δε iλθιοιι 

ό 'Ιησούς βοvi.όμει•ο; αιίτούς ιiJ•ακτήσασθαι 

φοβη{}έντας σφόδρα tjψατο αύτώι•. ϊJ•α iκ 

τij; άφijς αύτοϋ καί τού λόγου (φιίσαι•τυ;· 

iγέ(}θητε καί μι/ ψοβεϊσθε) aι•αστiίι•αι 

δυνηθώσιι• καi iπίiραι τού; όφθαλμούς 

cιuc Νι·. 33 (vgl. 34) 6 μι)ι•ον εlδον 

τΟν Ίησοiίιι cιuc Νι·. 3-1 7 γάρ 

< Η I μόνοι•] ο1μαι cιuc Νι·. 33, 34 
16/1'i' σι•λλαλιίσαντες Η c1uc Νι·. 33, 34 
σvλλαί.ούντες Μ 18 έJ.ηλύθηaαι• Η 

20/21 (εύεργετηθείσιιι ύ:r: αύτοiί) ΚΙ 

ιnit lat. 
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·ι'J-ησο,ιιέι•ιJις ύπ' αύτυv κατu TOI' κι.ι.ι

ρόι• τοϋ "ύ.Οοι•ς, ϋτε έμελλε ''"ου.u 
σιόμιιτα τώ1• κεκοιμημέι•ιιιι• άγίωνιι, 
ι'ιι·οιχΟ/ι•τι·ιι· αvτιϋι• τώι· ιη·ημείω1•, 

;i ιl:τιέ1•ιιι >Ψί; . τt)1'« ύ.Ι:ηΟιiJ; >>άγίαν 
:rόλιι•ιι, η)v μι) κλιιιιιμέι•ψ ύ:rο τοϋ 

'fησοϋ Ίερουσαλ1ίμ, κι.ι.i t:κFί έμφι
ι·ίζεσΟιιι >>"υi.J.οίςιι, 

ι ο 

I ;i 

J.l/ετά δέ τ1)t' έJ' τι~J ορει οίκοι'ο-
' β ' • -20 μιω• κατ α αιιιοντων εκ το υ 

ϋροvς τιίιι• μαfJητώι·, 

ί1•α έλ0όι•τες ιι;τροςτοι• οχλο1ιιι ύ:τηρε
τήσωσι τφ vίιj) τοϋ .fJεοϋ περl τίjς 
έκείνωι• σωτηρίας, 

2;i έ1•ετείλατο ό Ίησο·ϋς τοίς μα
Οηταϊι; λέγω1• · μηδει·ί είπητε 
το όραμα έως ού ό vίός τοϋ 
άνΟρώποv έκ ι•εκρώι• άι•αστfί. 
το δi μηδει•l εί:ιητε το δ(!αμα 

3U παρα:τλιίσιω• τι'f) έι• τοϊς ά1•ωτέρω 
έξετασfJέντι, δτε ιιδιεστείλατο τοίς 
μαΟηταϊς ί1•α μηδε1•l εϊπωσο•, δτι 

CΟΙΊιοι·ιι Ηηηι:tοι·ιιιJΙ ιlunιιientinιn• 

lψcι·tis ιηωιιιιηcηtiΗ itni'H fιιenιnt 
ιιiη sanctaιη civitatι>ιnιι Hicrιιsa

lωn illωn, sιφer φιιιω non plω·a
vω·at ΤΝηιΗ, ηt iHic ιηψareant. 

ι•ηηιl t.isιι. 

spi1·italis ιιηtωη Rι>cιιncluιn ιn~·

steriιιnι intcllectns cst iste, qιιοd 
sιn·gentes neιnineιn alinιn ι·iιle

ru?zf 1ιisi Iesuιn soltιnz. fact.i eninι 
fnei·ant ιιηιηη )lo~·Res, icl est lex, 
et Elias, icl est JΙΙ'O})lιetae, con
vι>ι·si anιbo in evangelinιn Clnisti, 
et non sicnt J)rins fnerant t1·es, sic 
et nιansernnt, secl t1·es ιιηηηι sηnt 
facti. 
Post nιysteriunι ergo ostensu111 in 
ωonte desce1ιιlentibtιs ιle ιnonte 
cHscipιιlis 

pnιecepit Ι esιιs, dι'ce1zs ιιt 1ιenzi1ιi 
dicerent ι:i.•ηιηι ιlωιec filitι.s lιoιni1ιis 
res·ιιrgat α nzortιιis. lιoc sinιile illi 
est, quocl supe1·ins ι>st. ia1n ti·acta
tιnιι, qιιanclo ιιpι·aecepit cliscilηιlis 

nt nenιini clicerent qnocl Ϊ})Sθ e1·at 
Cln·istnsιι. ρropterea, qnae illic 
clicta sιιnt, ρossnnt nobis et in l1oc 

6f Vgl. Lιιc. 19, 41 - 22 Ygl. :\lattlι. 17, 14 - 31 :\latth. 16, 20 

; Ίησοtί] 1:ίοϋ )I 22 τώι• ιΙχ}.ο.rι• )I 3 (vere/ sanctam Koe, Ygl. gr. 
2!1 δέ s. Ι. Η~· r. 9-18 spiritalis-facti] entsιJriclιt gr. 

168,7-13 iv-:τράγματα; die Oι·J

nιιng in gr., fiir (}ie aιιch cιuc 33 σι 
Kr. 203 eintι·itt, sclιeint ιιrs}Jrίίng-

liclιeι· 31 propteι· lιoc ea Β L 
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αύτός έστΗ• ό Χριστό;ιι. διό τa ei; 
έκeίι•οι• Είρημ.έι•α τόι• τό:ιοι• δύι•αται 

ήμίι• είι·αι χρι]σιμα κul :ιρός τό :t(!O-
I ~ \ \ \ - β I 

κειμeι•ω•, επει και κατα ταυτα ov-
fi λεται ό 'lησοvς μιj ϊ.εχΟιjι•αι τά τιj; 
Μξη; αύτο;; :rριί τιj; μετά τό :ιάι?ο; 

δόξης αύτοϋ· 
'β" 'β ' 't\ t' ' , ' ε ι.α ησαι· γαρ αι• οι ακοι•οι•τε;. κω 

μάλιστα όχί.οι, τόι• οi5τω δεδοξασμέ-
ΗΙ ι•οι• ό(!ιοi•τες σταt'(!ούμeι·ω•. διό:ιε(! 

έπεί συγγει•ές ήι• τ?ϊ μεταμορq:ώσει 
αύτοv καί τι~ όrΟΙι•τι αύτοϋ :ιροσιύ
πφ ιίι; δ iji.ιo; τό δοξασΟιjι•αι αύ-

' _, , δ'- β' τοι· τη αι·αστασeι. ια τουτο ov-
15 λεται τότε ταvτα vπό τιοι• ιί:τοστό

λωι• ί.αί.ηΟijι·ω. ψ•ίκα έκ ι•εκρώι· 

άι·ασηj. I 

<'ΩριγέJ•ου; τώ1• είς το κατa 
llfατθαίοv εύαγγέλιον 

211 εξηγητικώ·ι•> τόμος ιγ'. 

Ι. \.Καί) έπηρώτησαι• αύ
τόι• οί μ α Οηταί λlγοι•τες· τί 
οi5ι• οί γ(!αιιματeίς λέγουσtJ• 
δτι Ήί.ίαι• δεί fί.{}eίι• :ιριο-

2•> τ ο ι·; (Ι ί, 10 [ ll - Ι3]) 

loco esse ntilia, φ10niaιn et lιic 
Ynlt lesus nt neιnini nιanifest.etur 
giωia eins ante gloriam passionis 
et resιιιτectionis ipsins. 

Et ίιιterι·ogaι·enιnt eum disci
ψιιli ei~ιs ιlίcentes: q~ιid ergo scri
bae ιlίc·u?ιt φιοιl Eliωn oportet ι~e
?ιire pιinιu1ιι ? 

-lff Ygl. Hieron. in l\lattl1. 132 Α: 1101~ ergo ηιlt lιoc in poptιloa 

praedicari, ne ct incredibile eaaet pro rei ?nagnittιdine et poat taιιta1n 

gloriaιι~ ap·ιιcl rtιdea ωιi1ΙΙ·Ο8 aeqtιena crtι.v 8CQ/ΙClal·ιωι. jaceret - ο-10 Ygl. 
cιuc Nr. 3i'i Or. 

1 αί•τό;] ούτο; l\I .ι ταύτα] 

:rάηι.ι l\1 8 c"lv of] iίvοι l\I U μά-

ί.ιστι.ι + οί cιuc Kr. 35 10 ι)eώι•τε;] 
θεω(!οih•τες Η cιuc Xr. 35 1-l τιί] 

iv τιί Ηιι 
κώι•) v 

18 (Ώριγέι•οv;- έξηγητι-

21 (lίrιί) ΚΙ, Ygl. lat. 

567 



l\lattlι. Ιί. 1!1( 13) Ί'οιιι. Χ 111. I lϊl 

οί μΑι· σιΨιιι•ιιβάιτε:: τιy 'lησοϋ 
μαΟητιι/ τιΌι• 1ί::τι) τιί)ι• Υ!!ιι,ιιμιιτ{ωι• 

::τερί Ί Ιλίου :rιι(!ιιι)ιδομ/ι•ιιn• έμέμ · 
ιιι J'·ψτο, ϋτι :ιQιί τιj:: τοϋ Χψστοϋ i::τι

δημίιι; fJ.Owι· Ί 1 λlας ει~τΙJ.ε::τίση 

αύτip τά; ·ψvχά; τιίιι• ::τιιψzδε~ομlι·ωι• 
αύτιίι·. ιί Μ lιι τιp ορει ό::ττιισίιι. κιιΟ' 

?/ι• (κιιΙ:·· ό '1/ί.ίιι; έιτάι·η, lι)tίκeι μιj 
15 σιΨ~δειι· 

τοί; είρημt:ι•οι;. έ::τεί ού ::τ(!d τοϋ 

Ίησοϋ έδοξι:1• αύτοί; ΕΙ.ηί.vΟέ,•αι ό 
'Ηλίας, ιίλλa μετ' αύτοv. διο ταvτά 

20 φασιι•.οlόμfl'οι ψι:ύδεσΟαι τούς γραμ

ματείς *** 

~cι·ιιιο i11tcιτog:ιt ioι1is ιl is<:i J!li
Ιοι·ιιnΙ ιlίccηtίιιιη φιίι[ ''l"f/O 8rι"ίlιrιr, 
ιlίι."ωιl :ιιl nliψιiιl cοι·ιιιιι ψιηι· Ηιιμι·

ι·ίιη~ :-;cι·iιιtn :-~ιιιιt n~sρicit; ρrιψte1· 

<ιΙΙοιl (iιι φιηηtιιιιι \·alcιntιH) tcιιψ-
tcιη ιιs l1oc fιιι·ι·ι·ι· ιιΙηηίfι·~tιι ιη. 

ι1iΗciριιlί, <μΙΪ ι~ιΙΙΙl C'l1ι·isto ιι~cen

ιlcι·ant sιφeι· ιιιοηtc11Ι, J'eι·onla
\)antιιι· tnιιlitioncιn scι·ίl>aι·ιΙΙη ιlc 

Εlίη. ]H'OJ>Iιctιι, φιοηiωιι nnte aιl
Yentηnι C'ln·isti crat Yentnnιs, ut 
])r<ιepω·et aninιas φιac sιιsciρiant 

eιιιη. Yisio aιιtcιη. qnne facta eι·at 
in nιonte, in φιa ctiaιn Elias est 
,·isιιs. Yi<lciJatιΙI' eis non conYe
niι·e cnnι t.ι·aιlitionc scι·ibaι·nιu de 
Elia, qιιia ηοιι ante CΊn·istnιn eis 
Yiιlebatnr Elias ycnisse. seιl cιιηι 
ιΊ11·isto. iιleo falsanι aestiιnantes 
tι·aditioneιη scril>ω·nιn 

pι'O]>teJ' lnιiιιsnιoιli Yisioneιη, ιle 
Elia. ιlixennιt: q-ιιiιl eι-yo rliωrιt 

scribae, qv01~ίωιι Elianι oportet 
ι·e1ιίre ]Jrinιιon ? t.ιι eninι nobis 
ιnanifestatηs es ante Eliaιn et 
pι·iιιs qιHnn ille aιl lΙHnc Yitaιn 
Ιιιηηaηaιη Yenisti. 

'; ,.gl. anch Π 1il4, 12f - iff Ygl. Hiel'On. in :\lattlι. 132 Β: traditiυ 

Ρlιιιrίsαeοηιιι~ est ... qιιοιl Εlίιιs ι·οιίιιt aιι.te αdι·entιιιιι. salι·ιιtoris .•. αι·stίιιιαιιt 
ergo rliseipιιli trαιιsjοrιιιαtίοιιeιn glυrίae /ιαιιc esse, φιιιιι~ iιι ιιιοιιte t•ίιleι'αιιt -
';- 21 Ygl. (•I Νι·. 204 Or. = Β (:\latthat'ί) I, 159, 1-160, 2 An.: ... 1ίμΕίς 
μέν τόι• 'J-li.ίω• ι•ϋι• σι'ι· σοί Εiι'ίιηιΕΙ' :τ!!ότΕροι• αύτοϋ σέ !ωρακι)τΕς, οί δέ γψψματΕί; 

ΊΠίωι :τριίίτόι• σοι• lρχiσθαl φαιrι. καί :τιΨθω•όμΕ{}α Εί ψειlδοι•τrιι. Dazn: Kloster· 

mann nn<l llt'nz τι;. 42. 2, 83 f 

8 μαθητο.ί <Ei; τό όρο; · Κοι', Ygl. 
lat. 10 τού< Η 10 I l e:τιδημία;] 
:ταροι•σlας Η 14 . ·καi;. Koe. Ygl. lat. 
18 ό < :\1 ΗΙ αι'τοϋ Dif.'l!l. νgl. lat. 
unιl cι Χι·. 204 αι1τόι• :\1 Η : τα~τιι] lat. 

aιι::ιfίίiΗ·lίc\ιeι· 21 *** ΚΙ. ygl. lιιt. 

nn<l cι Χι·. 204 

2 3 ιlίcιιηt scι·ibaι• L 11'i ΗΙ cΙΙηι 

('111·i::ιto] <liι> Υ οι·Ιιιgf' ,·on lαt. lιatte 
μΕ"τ' αύτοίί 
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:τρό; δi τοiJτο ό σωτι)ρ ά:τοκρίι•εται, 
οvκ άΟετώι· τa :τeρί τοϋ 'HJ.ίov :τα. 
ραδιδόμει•α, άί.λa ύ.ί.ί.ψ τoiJ 'Ηλίου 
:τρο η"jς ΧριστοiJ έ:τιδημίαν άγι·οη-

.> Οείσαι• ύπο τώι• γραμματέων ε'ίι·αι 
qάσκωι•, καθ' fjι• ii.γι•ο?]σω•τeς αύτόι·, 
ι~ις συι·rιίτιοι γει·ιίμει·οι τip αύτον είς 

qυλακψ· βί.ηDι"jι•αι ύ:το Ήρώδου καi 
τ(μ αύτf)μ iΊ.J1αιρFfJ ι]J'ιιι ύ;τ,' αύτοV, 

111 :τε:τοιιίκασιι• iι• αύτψ δσα 1jΟέ

ί.ησω•. είτα ιίι·άί.ογοι• οίς :τεποοί
κιισιν εlς τόν 'Ηλίαι• φησiι• ύπο τιϋι• 

rιvτών :τείσεσΒαι. 

καi ταvτα μiν ιίις :τερi 'Ηλίου ο ϊ τc 
1;; μα-&ηταί έπηρώτωι· 

καi ό σωτi]ρ άπεκρίι•ατο· οί δi άκού
σαι•τες συι•1"jκαν τό 'Ηί.ίας ijδη 
ί]ί.Dε καΙ το έξι"jς αύτι[ι είρημένοι• 
ύπό τοiί σωη"jρος η}ι• άι·ιιφορU.ιι 

) !ι ' ' ' ' β ' "Τ ' :.ιι εσχηκει·αι ε:τι τοι• α:ττιστηι• Lωαι•-

ι·ψΌ 

καi ταϋτα μiι· εlριίσΒω σαqηνεία; 
iι•εκεν τoiJ έκκειμέι·ου ι}ητοv· ήδη δi 
κατa δύι·αμιι• καί τών έι·α:τοκειμέ-

2;j 1'WI' αvτcp :tραγμάτυΗ' TIJI' έξέτασιν 

:τοιησώμεDα. 
'Ει• τούτοι; 'Ηί.ίας οvχ ι] ψυχι) 

<' HJ.fov) δοκεί μοι J.έγεσΠαι, ίι·α 

ad lιoc respoιHlit Iesω; non repro
bans qni<lenι qnae a scribis tra
dita fnerant de Elia, se<l alium 
Eliae adventnnι ant.e se indicans 
factιnη, qιιeιη ignoι·avera.nt scri
bae. ignoι·antes anteιn enm, 
qιιο<lωηΙΗο<lο partici ρes facti 

inteι·fectionis eins fecernnt ei 
qnanta Yolnerιιnt, siιniliter fac
tuΙ·i et (ΊΙΓistο. 

ideo res[JO?ιde?ιs ιlixit Iesns: Elias 
φιide1ιι -ι·e1ιturus est primu1n, et 
restit·uet 01nπia; dico aute11ι vobis, 
q~ιοιι1:αη~ Elias iam t:enit, et non 
cogιιoι·eru1ιt e~an. qnod dicit 
proι)teι: Io]ιanneιn . 

Elίas iαηι t•enit: <Elias) non ani
ιna Eliae est intellegenda, ιιt ne 

27ff Ygl. Harnack TU. 42, 4, 2lf - 27 -17;), 2 F1·ei ίibeι·setzt in 
Pamphilus Apol. c. Χ (:\Iigne PG 1 ϊ, 611 ff) - 27 ff Vgl. Oι·ig. in :\Iattlι. tom. 
ΥΠ frgιn. (Apol. Pamplιili Loιnm. 24, 405 = 5, 309): quidaιιb quideιn opinati 
sunt ex eo, qιιοd dίctωn est »ipse est Elias φιi verιtιιrιιs estιι βlatth. 11, 14), 
rιninιaιn Eliae eαιιdeιιι jtιisse q·uaιn loanιιis ... et ex lιoc paene solo serιιbone 
(/ogrιι.a iιιtrodtιxertιrιt μετει·σωματώσeως id est trarιsιιι.utatioιιis αniιιι.cιruιιι. etc. 
Harnack TU. 42, 4, 23 

7 συι•έτιοι Η 17 τό] οτι :\Ι 

2-!/2;) ιlιοκειμένων έν :\Ι 24 EJ' τούτοι;] 
iιt7zi.YPampl1. έν τούτφ )I ! (Πί.ίοv> 
Koe, Ygl. lat., Pa1npl1. 

11 et < Β 16-21 ideo 
-Iohannem] lat. kίirzt 16 lhs 
c1ixit L 27 (Elias) Koe 



l\lιιtth.I7, IQ(- J:J) Τοιn. ΧΙΙΙ, I 

μιj t!μ:τ{:ιτω εί; το ιίί.ί.ιίτιιιοι• τψ; έκ

κί.ησίιις τοϋ Οεοϋ :τερί τtjς μετει•σιιι
μιιτιύσεως δόγμιι, I 
ΟίοΤf' :lU(!UδtδόμεJ'QJI ύπ0 τ!QJ' UΠΟ • 

l'i στύλωι• ούτε· έμq-αιι•όμει•όι• :του τιϋι• 
γραqώι·· 

\ ' ' , .. \ - \ β" , 
και γαρ ει•αι•τιυι• εστι τφ ιιτα ι.επο-

μεJ•α πρόσκαιριιιι εlι•αι κu.ί συιιτέλειαιι 
πείσεσ-ι?αι τόι• αiι'ϋι•α τούτω•, uλλa κιιί 

10 τcp πληρωΟιj1•αι (το) »ό ούρω•ι.ίς κrιί 
?J γij :ταρελεύσυι•ταιιι καί το ιι:ταράγει 
γaρ τό σχιjμα τοιi κόσμοιι τούτουιι 

καί το »οί ούρω•ο1 a:τοί.οί'ι•τιιιιι μετa 
καί τι'ϋιι έξijς u.ύτι'[J. εi γάρ (καΟ' ύ:τό-

15 1?εσιι•) δίς δύι•ιιτυ.ι γει•/σ{)αι έι• ηj 

ιί..-z' ueχιjς μέχeι σι!J'τεί.ε{α.; τοϋ 
κrίσμου καταστάσει 1} rιύτι) 1ρvχι) έν 
n'[J σώματι (δι' αlτίω• (δι') 1}ι• 

άι• γέ1•οιτο έι• αύτip ). ιj δι' άμαρτ{ω• 
2U γηομέν11 δί,ς έν σώματι διά τί υvχi 

καί τe1ς καί πλεω•άκις lστυ.ι έι• 
' - - δ ' ' β' - ' ιι·υτφ, τωι• ια τοι• toJ' τουτοι• κu.ι 

τά 1jμαeτημέ1•α έι• α·ύτι~ κοί.άσεωιι 
τούτφ UποδοΟησομέJ•ωι• μόιψ τifΊ 

25 τρόπφ κατά τι)1• μετειισωμάτωσιι•; 
όπερ έάι• έξ άκοί.οι•Οία; δοΟιj, ούκ 
έσται τάχα ότε ·φυχι) ού μετει•σω
ματωfJήσεται· άεί γάρ διa τa :τρι)

τερα άμαρτήματα έ:τιδηιη]σει τι~ σι6-

iηcωιιιηω; in ιlugιna tι·an~cuη)o
ι·ationi~, φιοcl alicnιιιη <':>t ιιiJ cι·-
clcsiω;;ti ca \'<'Ι'Ϊtιι t<'. ,;ι;:-. 

naιn ct contηιriuιn c~t lιis q11ac 
clicit apostolιιs, »qιιae Yi<lentuι· 

tenψoι·aliaιι esse et nnιn<luιn ist.uιn 
fineιη lιabere, ct ci qnod ΪJ)SC clo
ιninns ait: ιιcaelnιn et tena trans
ibnnt. ***ιι, et pi'Oplιetico ci, qηοιι 
ait: >Jin initio tcrra.ιn tn fnn<lasti, 
<loιηine, et opera ιηaιηηιιη tnarnnι 
snnt caeli. ipsi peribnntιι. ~i eηίιη 

secιιndnιη opinioneιη eornnι ea
<leιn aniιηa bis })Otest fieri Ϊη COI'
})Ore secnndιιιn statιnn enn<lenι 
ab initio saecnli nsφιe in finenι***. 
interrogo qnare fit. bis 1 si J)l'O}Jte•· 
peccatnιn, qnare 11011 et t.eJ· et 
fi·eqnentins fit in cω·poi'C ani1na. 
ιιt propter Yit.anι lιanc et l)eccata 
qnae conιnιittnntιn· in ea, patia
tιιι· poenaιn t.ι·anscω·νoι·a tionis. 
qιιae sola secnn<lιnυ (hanc) opi-
11ioneιn aniιna bns J)ecca.tricibns 
infertnι· cansa ,·indictae 1 qnae 
Ri conseqnentcι· inferιιt.ui·, 11011 

; Ygl. Π. Κοι·. 4, 18 - ~ Ygl. :'llatt}ι. 13. 39 - ιο :\Iatth. 24,35 -
11 Ι. Κ01·. 7, 31 - ι3 Psal. ΙΟΙ, 2ί 

ι i1ΙCUrι·αιιι1ιs Painplι. ίιιι·ίdαιιιus 

lat. ιOtf (τό) •.. τό ... τό] gr. kίirzt 
ι ο (τό) (! 11 :rα~ί.t"ίοσεται Μ ιs μετά 

καί (καί <Η) τιiίι• έξιjς αιlτιJι] gr. \.:ϋrzt, 
ygJ. lat. ι:> δί;] yg\. lat., neιιto 

( = ούδείς ?) Panψlι. ι; ιί αιlτιj] έκάστη 

l\1°, l\Ia? ιs (δι') Koc ιD 1j Kl 
ιj l\I Η 

ι2 *** Kl Koe, yg\. gι·. ιιncl 

PanιpJι.: neqιιe illιιd qιιocl dicit apo
ι;tolus •transibit eninι lιabitn:; lιιιίιιs 

nιundi« ιD ***ΚΙ Koe 26 2i (lιanc> 
opinionem κι. ηz\. gι·. 
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ματ ι, 

καl οϋτω; ο·uχ έξη χιόριιι· 1} τοϋ 
5 κόσμου qfJoρά, 

κα{)' 1JI' >>ό ούρω•ος Καt IJ γ1"j :ιιιρε · 
λεύσοι•ταιιι. 

ίι•α δέ κατu τι/ι• ύ:ιόΟεσιι· ταvτην 
διδιuτιιι τι)ι· :rάιηι ύ.ι•αιιάρτητοιι μη-

10 κέτι ι'j~εη· εί; το διu γει•έσεω; σώμα, 
διu :rύσωv χρόι·ωι• οί'ει μίαι• εύφί
σεσι?αι :rάι•τη καΟαρεvσασω• ψvχι)v 
καί μ ι) δεομέι•ηι• μετει•σωματώσεω;; 

δμω; δέ καί οϋτω:: ,ιιιύ.; τιι•ο; ύ.εl έκ 
1 :i τofi ιύρισμέι·ου τιίjι• φυχιuι• άριΟμοϋ 

μεΟισταμέι•11; καl μηκέτι εί; σώμα 
έρχομέι•ης, l:τιί.είψει :rυτέ ιύ; διά 
τιι·ωι• ιύσ:ιερεl ά:ιείρωι• χρόl'lιJΙ' ιj 
γέι•εσι;. καται•τι}σω•το; τοϋ κύσμοv 

20 έ:ιί τιι•α έι·α ιj δεvτεροι• η όλίγφ 

:ιλείου:.. με{)' οϋ; καl αuτούς τεί.ειω
{)έJ•τας 

25 
ό κόσιιο; ιτΟιιρι}σεται, έ:τιί.ειπόι·τωι· 
τώι· εί; σώμα lρχομlι•ωι•. 

'Ό:rερ οuκ ύ.ρέσκει ηj γ(!αqlJ· 
:ri.ι"jfJo:; γuρ οίόει· άμιιρτωί.ώι• έι• τιp 

30 χρ6ιψ τι"j; τοϋ κόσμου qΟορύ.;. δ:ιερ 
lστι διjί.οι• σιΨεξεταζομέι·οv τοϋ 

6 )lattlι. 24, 35 - 3:! Luc. 18, 8 

i) φθορά Hu, η~!. lat. Pamplι. 
ιτορά )I Η I) δlδοτω :\1 I τι)ν ΚΙ, 

vgl. Jat. τόι• Η (Paιnpl1.) τό )I 
11 :τόσωι• < Η 20 ο).ίγου :\1 
30 ο:τω; :\1 

eι·it cito ut aniωa desinat iterιnn 
atqιιe iteruiH sιιscipeι·c cοι·pιιs. 
senφeι· eni111 }Jropter delicta prae
ce(lentia reveι·t.etur, et ι;ic locu111 
non Jιabebit consιιnnnatio 11ηι11di. 

si enitn secundιιnι lιoc argιιηιe11-
tιιηι ei a11i11ιae (]atιn· 11011 re(lire 
a(l cοη>ιιs, φιae nonlιabet omnino 
pecc~ιt.nnι, }JCI" quot annos aesti
ωas unatn aninιa111 i11veniι·i, quae 
οιη11i11ο nnιn(la sit a }Jeccato et 
11011 lιabeat opus tι·al1scorpora

tionenι sιιscipeι·e ? taιnen et sic 
ιιηa φιa(lanι aniιna senιρer ex de
finit.o 11ιιηιe1'0 a11i11ιarn111 tral1s
lata et ia111 11011 re,·ertente ad 
cοι·ριιs, (leficiet aliqιιa11do per 
aliqιιa i1111ιnnet·a.bilia saecιιla 11a
tivit.as,' 1111111(10 redacto ad ιι11ιι11ι 
aliqιιeιn vel (]ιιοs vel tres, ρost 
quos cum et iρsi fιιeι·i11t pl'Opter 
}Jerfectanι iιιstitiam sιιa111 inre
verti])iles facti, CΟ11sιιιη11ιabίtιιr 

ιηιι11(lιιs deficie11t.ibιιs videlicet 
qιιi ι·evertantnr a(l cοrριιs. 

Qιιο(l scι·iιJtιιι·arιιηι non }Jla
cet \"ei·itati; sciιιnt eniιn ιnιιlti
tιιdinenι peccatorιιnι csse il1\'e-
11ie11(1aιn in teωpoι·e consιιιnιna
tiol1is, secιΗΗ1ιι11ι qιιοd i}JSe do-

ι cito] lat.las ταχύ? Η.Ιιi) trans-

figurationem L ι:> tamen] t.an-

tum L 
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·•':li.ΙJI' f~ί.fJύJΙ' ι) ι•ω; τοίι uι•{Jρι!J':lοιι 

(άQα) t·δQιίσf·ι τιjι• ':lίστιι· F':lί τιj; 
γιj; ;« 
ι'[) είlρομt·ι• :ιιιρίι τι~ .1/ιιτΟαίφ oι"J-

fi τω; εiQημέ1·ψ 
))Wσ:tεQ δέ ιJ.ί ι}μltjιιι τού ~ .Υι(ιε, οilτιιι; 
lσται 1J ':lα!_)οt•σίιι τοϋ vίού τού uι·

fJQώ':tOL'. ιu; γίιρ 1jσω· ΕΙ' ταί; ι}μέ
ραι; (τιιί; ':lρό) τού κατακί.ι•σμοr•< 

10 καί τίι έ~ιj;. 

15 

έσται δέ τοί; τι)τε ιj τι(ιι· άμιιΙJτιι
μάτωJ' είσ':lραξι; ούκ έι· ,ιιηησ(Ι)μι.ι.
τιfJσει. 

2U εί γάQ έτι άμαρτάι·οιτες :ιαραί.αμ-
β

, .., , ... , , • , 
ω·οι•ται, 1ιτοι αι.r.ψ τψι':lψ κοι.α-

σεω; μετά τούτο κοί.ασΟιίσοι•ται. 
καί κατά τοiJτο ίjτοι δvο τgό':lοι κο
λάσεωι• έσονται γει·ικοί (δ μέι• t~,. 

25 μετε~·σωμuτώσει, ό δέ έξω τoii το ι-
I ι ' ... ι ' 

ovτov σωμuτο;· και ι.εγετωσαι· τα; 

τούτωι• αlτία; κιιί διαιτορά;), η ού 
κολασΟ1]σοι•ται, ι'Q; ύ.Ορόω; ά:ιο-
β .,, ' ~ , ~ ~' 
αr.οι•τες τα αμαρτηματα οι ε':lι 

30 σvντελείq. καταί.ειqΟέι·τε;, ι} (ο':lερ 
βέλτιοι•) εl; έστι τρό':lο; κοί.άσεω; 
τοί; 1jμαρτηκόσιι• έι• σιύματι τό lξω 
αύτοϋ (καί) τιj; καταστάσεως τού 
β , , ' ~ "J ... ' - ,. 
ιου το·vτοv το κατ α; ι ω• τι•JΙ' ημαQ-

ΙΙΙiηιι:-; lllll!Ιif<~stιιt <li<:en:-;: tιιιηeη 

ι:ιιηι Yeneι·it filiω; Ιιοιηίηίs, JHΙta:-; 

iΙn·eniet fiιleιn fΗψeι· teιτain ! 
ite1n aliω: 

>>l'iicιιt fιιit in ιlίι•Ιιιιl'i Xuc, itn c1·it .;ι;!ι 
aι[,·cntιιs filii Ιιοιηίηί:-;. :;ί<·ιιt eniιn 

fιιcnιnt 

ante ιlilιιΥiιιιη 

ιnandtΙcnntes, l.ιil>entc:-;, nιιl>entc;; 

et llU}>tιιnι tnιιlentes, ιloncc in
tι·ayit Xoc in aι·cιιηι et Yenit ιlilιι
ΥΪιΗη et tιιlit uωnes. :;ic erit et 
aιlYentιιs filii lιοιηiιιis·ι, 

et eι·it eis rμιi tιιnc fιιerint I>ecca
toι·es }>ιιnitio ιιοη in tι·ansωη>oι·ιι
tione. 
seιl in igne. 

6 :\Iattl1. 24, 3if- 16-1ί6,1;j \'gl. Pompl1iln;; Apol. α. Ο. 

2 (άρα> ί., Ygl. lat. Panψl1. 

4 f Φ-εlρημέι•φ Klnacl1 Diel1l Koe (nb
l1ii.ngig Yon lί 4, 31 σV1!εξετu:ομέι·οι•) ιίι; 
-είρημένοιι :\ΙΗ 9 (ταί; :rρό) Kl Koe. 
vgl. lat. 33 <καί) Hn 

16 fnernnt ρ 16 lί pecca-

toι·e;;] niel1t bei Pnnψl1 .. "·gl. gι·. 
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τημέι•ωι• παUείι·. iκαστον δέ τούτων 
τ φ έJ'Ο(!ύ.ι• δυι•α,ιιέι•φ τοίς πράγμα
σι ν άι•ατ(!ε~ι;τικύι• έστι τψ: μετει•σω

ματώσεω;. 
5 εί δi άναγκα{ως οί η)ι• μετει•σωμά
τωσιν είσάγοντες 'Έλλψες, ώς aκό
λουDα αύτοίς τιΟέι•τες, ούδi ψΟεί(!ε
σΟαι βούϊ.οι•ται τόι• κόσμοι•, 

,., ' ι ' p•' -10 W(!α και τουτους, αι•τι ι.εψαντιις ταις 

!κφαιι•ούσαι; γραrαίς qfJαρήσεσθαι 
τόν κόσμω•, ιj ά:τιστijσαι αύταίς ιj εfl
ρεσιλογείν :τερl διιιγι]σεως τών κατa 
τι)ι• συι·τlλειω•, δ:τερ (κaι• βούλωι•-

15 ται) ποιιjσιιι ού δυι•ιίσω•ται. έτι δέ 
κu.i τοϋτο τοί; τολμιίσασιι• άι• ϊ.έ
γεο• μι) qfJαρι]σεσΟαι τόι• κόσμοι• 

φι]σο,ιιει• ότι, εl μ ι) φfJεί(!ετu.ι ό 
κόσμος ai.ϊ: έ:τ' a:τειροι• έσται, ούκ 

20 έσται ό ·Οεός >>εΙδώς τa πάvτu. πρίι· 
γει•έσεως αύτών((, άί.λ' (εί aρα) άι•a 

μέρος iίτοι έκαστοι• είσεται »:t(!t~· γε-
ι ' -" ' \ -ιοεσεως(( αυτου η τιι•α, και ,ιιετα ταυτα 

:τάί.ιι• iτερα· ϋ.:τει(!α γaρ τfj qύσει 
25 ούχ οίόι• τε πε(!ιί.αμβάι•εσDαι 

τjj περατοϋJ• :rεqvκvfg. τa γιι•ωσκύ
μει•α γι•ώσει. 

τούτφ δi άκολουfJεί μηδf :t(!οφητεlα; 
30 δύι·ασDαι γει•έσΟαι :τερ/ :τάι•τωι• ώι•

τιι·ωι•οϋι•, ϋ.τε U.:τείρωι• δι•των τι7ιι• 
:τάι•τωι·. 

2. Άι•αγκαίοι; δ' οίμαι έι•διιι
τετ(!ιqέι·αι τrj έξε;τάσει TOV περi μετ-

35 ει•σωματώσεως ί.όγοι•, 

20 f Υ gl. Sιιs. 35a LXX = 42 Θ 

ιιnde necessario, qui tι·anscorpo
rationis dogιnadefendunt gentiles, 
qιιasi consequentias ibi clicere cu
pientes denegant ιnundum esse 
aliqιιando consιιnιnιandιιm. 

contι·a qιιοs respondenιιts: si nοιι 
consιιnnηatιιr ηιιιηdιιs sed erit 
sine. fine, non est deus oιnnia 
sciens })riιιsqιιaιn fiant, sed (si 
forte) ex parte ηnιιιη vel alteruιn 
scit fntnrιιιn priιιsqιιa111 fiat, οιη
ιιia auteιn nescit; qnae eniιn na
tura sunt sine fine, clefinitione 
aliqna conprehendi non possnnt. 

et conseqnens est, ιιt nec prophe
tiae possint fieri de onιnibus, 
quasi sine fine oιnnibns consti
tntis. 

:ι 

20 (ι< :\1 :JU ιϋτϊωι•υiΨ )la δ neces:-;aι·io ρ necessariιιm χ 

18 ι·espon<len<lιιm L 2.ιf25 natιιra] 

nata μ 

5ϊ0 
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δlfl τιίι• τιι•ωι• t~:rιίι•οωι• οiψ~lι•τιιιι• 

φυχι)ι• είι·ιιι (:rερί ιj~ ύ ί.ιίγος) τι/1' 
rιύτι}ι· '11 λίuιι κι ι/ '/ωάιΨοι•. :τριίτε
ρο ι• μf-ι· κί.ηΟείσιιι• Ί I ί.ίιιι• ι)Ft~η·ρω• 

5 δε Ίωιί ,.,..Ψ. · 
καl ούκ i'ιΙJι .. εί γι' κεκλιjσΟιιι. '!ωtί.ι·

ι•ψ αύτιίι•. tu;: διjί.οι· 

έκ τοv ΤΟ/' οqΟΙι•τιι ί.ίγγεί.ω· τι:ι Ζιι
χαρίςι t·iρηκt~ναι ιιίίτι!ι · 

10 "fΙΙJ qοβοί.', Ζιιχαeίιι. ι)ιιίτι ι)ση

κούσΟη ή Ιι/ησί;: σοι•. 
' ~ , 'Ε" 'β , κιιι η γιΨη συ ι' 'ι.ισα ετ γπι·ησπ 

ι•ίύι• σοι. κιιl καί.Ισει~ τι) ί'Jι·uμιι rιι~

τοιί '1 ωtίι'Ι' ηι•ιι 
J ι; κιιί iκ τοίi ιί.:τι·ιί.ΙJΙΙ {ι•ιJ.ι τόι· Ζαχίι

ρίιιι· η) ι· ιμω•ι)ι• (,ιιετu τι)ι• ι~ ι· τ Π 
:rιι·ακίδι γριιφ)ι·) :τερl τοr , lωιίι·
ι•ηι• κιιλι·ϊσΟιιι τι)ι• γεγει·ι·η,ιιlι·οι•. 

" .... Γ \ 'Ηλ' :1: , -ει:τερ ιιε IJ ψl'ΧIJ ιιις ·ψ. εχρψ 

20 κrιl δεύτεροι• ιιύτοι· '}Ιf1'Ι'ιύμει·οι· κλη
ΟιjJ•αι 'Ηλίιιι· ιj αίτίιιι• τιι•a φαl'lj

ι·αι τιjς μετι•Jι'Ι'μία;. ι~ι;: i:τi τοίi 
Άβρaμ κιιl τοv 'Α.βραa,ιι καΙ τιjς 
Σάρας κιιl τιj;: Σάρ(}ιtς Κtιί τοv , Ia-

25 κοJβ καl 'Ισραι/λ κrιl τοv Σίμωι•ος 
κal Πέτ(!οι•. καίτοι. γε οίιδ' οϋτως ό 
λόγο~ έ1· αίtτοίς iσιύζετο· iι· μιtJ γa!,) 
κιιί rΠ αύηj !:ωιϊ τοί; :rροειρημέι·οις 
γεγό1•ασιι• uί μετt•JΙ't'μ ίtιι. !;ηηίσαι 

3U δ' ί'iν τις. ε/ μι) ιί IJ'Vχι) 'Ηλίας iστi 
πρότερω• έ·ι• 

τεροι· iι· τι~ 
κί.ηDiι• ύ:rt) 

τι~ Θεσβίτυ και δεύ
Ίωάι'Ι'!J. τί rίι· εfη το 

τοι1 σωτιjrJο; iι• άμ-

λιllιιω ιlίcίιηω; ois. φιi 1111-
t.ιιηt. ηΙΙiιηuιη lolιannis :ιηίιηaιιι 

fιιi:,;sι· Elίat' (•t }Η'Ϊ ι η ΙΙΙΙl ψΙiιlι•Jil 
yoαn tωn Εlίιιιη. ρofltcn I olιaιι
\Jt'll1 : 

φιιιre ιιngelω; ψ1i \'iΙ-ΗΙ~ ι':ο;t Za
ι·lιai·ine it.ιι ιlixit.: 

ecce Elisιιbet ιΙχω· tιιη ι:uncίJιi<•t. 
et })HI'Ϊet tibi filiιιιn. et Υοcιι bi~" 
ηοιιι<'η ei ns Ιοlιaηηeιηιι ~ 

si enitn aηiιηιι Ϊ}):ο;a fιιit. Eliae, 
oportιιit. et secΙΙncla Yicc na tnnJ 
vocari Eliaιn. aιιt ostencli aliqnaιη 
nιnt.at.i nωninis cansaιn, sicιιt in 
Ab1·a.nι et in Α\)ηιlιaιη et in Saι·a 
et. in Sana et. ίη Jncob et in l:,;ι·ae] 
et. in Siιnone et. in Pet.ro. tanιen 

nec sic I'atio Ynlicla invenitni·, 
φωηiaηι ίίlω·ΙΙηι in ιιηa encleιnqιιt' 
vita nιιιtata sn11t. noιnina. secl 
<li(-et. aliq11is eω·ηηι: si non Eliae 
fnit anίιna. *** Iolιannίs, φιω·e 
salvatω· Eliaιn ιι-ιψellavit Iolιan
nenι ? et pιιtο φωcl Gn briel in 
\ΨI'\)is. qιιae locntιιs est Zaclιa-

10 Lιιc. I. 13 16f Ygl. Lιιc. Ι, 63 

12 γει•ιίσει :\1 ι.-. κuί < :\1 ΗΙ ι•nim] δέ gι·. 23 :<anι ΚΙ 
ιu ν•υχιί (ιιύτι}~· Kot'. \'gl. lat. saraιn G L :::aι·ai Β 2-J. sarι-a] >'IH'IIi 

L 2;) :<ίιnοη<>-)Η1tι·ο κι ,;ίιnοηf'Π! 

-p<>tnnn χ 2!1 ι\ίcι•t ;:ι·* ιlir·it Ι, 

30 *** Diclιl ΚΙ Kot> 

Origenes Χ 11:! 
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φοτέροις 'Ηλlu.ς; καί φημι τόν 
ru.βριήί. έ1• τοίς :τιιός Ζαχαρίαν 
• ' • β β1 ' ι ~ ' \ ι.ογοις v:το ε ,.ηκε1•αι τις η αvτη 

οvσlα έ1· 'Hi.ίq. κu.ί 'Ιωάι·ι·n · φησί 
5 γάρ· 

>>Πολλο-ύς τών vιωι• :tlσρα1jλ έπι

στρέ'ψει έ:ιί κύριο1• τόι• Οεόι• αύτώι• · 
καί αύτός προε/.εύσεται ένώπιον 
αύτοϋ έ1• :η•εύ,ιιατι καί δυνά,uει 

10 ΉJ.lοvιι. 

:τρόσχε; γάρ, οvκ εί:τει• ιιέι•« ψυχfj 
15 n' Ηλίου«, 

ίι•' έχοι τό;τω• ή μετε1•σωμάτωσις, 
ιί).).:t »έ'J' Π1'ε1Jματι καl δυνάμει 
'HJ.lotιιr. 

σαιrώς δέ οlδε1' t] γραφή διαφοράν 
20 π1•εύμu.τος :τρός ψυχιίι•, ώς τό »ό δέ 

Οεός άγιάσαι vμii; όλοτελείς, καί 
ύλόκληιιον ύμίiJν τό :τι·εϋμα καί ή 
v•υχιj κu.ί τό σώμα τ-ηιιηΟείη dμέμ
:ττως έν τfj ;ταρουσίq. τού κυρίου 

25 ήμώι• '!?]σοϋ Χριστού« καί τό Ι)εύ/.ο
γείτε, π1•εύματα καί δικαίων ψυχαίιι, 
έν τrp κατά τούς • Εβδο,ιι1ίκοντu. 
Δω•ιήλ 
φερόμε1'ΟJ', παρίστησι τ1jν διαq:οράν 

30 πνεύματος καί ψυχ1jς. 
'Ηί.ίας οvΊ• ό 'ΙωάιΨης ov διά ηjν 
ψυχ1}1• J.έί.εκται, aί.ί.ά διά τό :τ1•εύμα 

riae, den1onstravit qnid Eliae 
translatun1 est in Iol1annCJn; <licit 
enin1 ita: 

net ipse praeccdet ante eι11n in 
S})iritn et virtnte Eliae, 

convci·tere corda patrun1 ad filios, 
et incrednlos a(l sapientia1n sanc
toi'Uin«, 
et non (lixit: ipse pι·aecedet ante 
eι11n in aniωa Eliae. 

1ηanifeste eniιη scriptnι·a cogno
scit alind esse aniιnaω, alind au
teιn spiritnnι, sicnt testatnr Pau
lns dicens: ιιdcns auteιn sancti
ficet yos a(l perfectun1, et intege1· 
spiritns vcster ct ani1na et corpuι:; 
consei·vetnr < sine querella) in 
adventu cloιηini nostri Iesu Chri
sti« et apnd Daniel: nbenedicite, 
spiritιιs ct ani1nae sanctorιιm, 

dominιnnιι. 

Elias ergo Iollaru1es non propter 
anin1aιn est appcllatns, sed pro-

6 Luc. 1, 16f - Hf/l'ίf Ygl. Luc. 1, 17 - 1-1 Ygl. Hieron. in l\Iatth. 
132 D: n1ιιιc per Ιοlιαηιιeιn venit in virtute et spirittι - 20 Ι. Thess. 5, 23 -

25 Dan. 3, 86 (0') - 32 Ygl. Luc. 1, 1ϊ 

6 τώι• vίώΡ ιηί. ποί.ί.ού; Η 

j έ:ri κv < Ha lOff lιier ist bald 
gr., bald lat. Yollstίίnιligι>r 2;) ήμώΡ 

<Η 

lD eniιn] δέ gr. 2;) (sine que-
rella) ΚΙ naclι Dielιl Koe, Ygl. gr. 
2ί daniheleιn α~- r. 
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καί τι/ι• δ-ύηιμιι•, ϋ.τιι·α ούδέJ• λυπεί 
τόι• iκκλησιαστικοι• ί.όγοι•, εί πρό-

' ,; , '11" ' " δ ' τεροι· μεJ• φ· εJ• ι.ιq., vστερον ε 

γέγω•f·ι· έι• '1ωιί.ιηι · 

»καί πι·εύμα / τωι δέ >>:ιροg:ητώι· :τρο
φήταις ύ:τυτάσσεταιιι, οvχί δε v•vχαί 
πιιοrητιϋ)• :τροφ?ίταις v:τοτάσσο1•ται • 

' ' και το 

pter SJ>ίι·itιιιιι et. Yirtntclll: quac 
ιιοη cuntι·istant yeritateω scri
ρtnrae, ~i pι·iιηωη fuit in Elia 
SJ>iritns et J>Ostea factus cst in 
Jolιanne, sicιιt conνenient.cι· apo
stolns ait: >'S}>iritυs IH'oplιetarunι 
JH'OJ>Iιetis su})iectιιs estιι, non: ani- ;)ί Ι 

nιae })I'OJ>Iιetarιιω prOJ>Iιetis sub
iectae sηnt. 
acllιuc acl confiι·ΙΙHιt.ionenι eω·uιn, 
qnae angelιιs clixit: >>et ipse prae
ceclet in spiι·itn et. νiι·tnt.e Eliaeιι, 
accipianιηs (le φιaι·tο Ji])I'O Regno
rιnn, qnocl est tale: 'et. factunι est 
cιηη tι·ansisset, c1ixit. EJins acl 
Elisaennι: 1>ete qηicl facianι tibi, 
})I'insqnaJn tollιιr a te. et clixit 
Elisaens: fiat sy>iι·itιιs tnns clnplex 
in ιιιe. et clixit Elias: clnre pe
tisti. taιιιeιι si νicleι·is nιe ascen
clenteω a te, fiat tibi sic; si autenι 
ιιοιι, non fiatιι. et qηωύaηι clixe
rat: >>si vicleι·is nιe, fiat; si non, 
non fiatιι, volens scι·i)>tιn·a osten
dere quia factιιnι est sic Elisaeo 
sicnt ipse petiera t., sic aclclit: >>et 
aseendit Elias in cωnnιot.ione 

quasi ιιsqne in caelnnι, et Eli
saeus intuebatnι·, et ipse excla
nιavit et (lixit: pateι', })at.eι-, agi
tator Israel, et non νiclit euω 

aιnpliusιι. quoniaω eι·go viclit, 
pl'Opterea reqnievit spiritus (non 
aniιna) Eliae in Elisaeo. itenι 

7 Ι. Kor. 14, 32 - 11 Ygl. Luc. 1, 1ϊ - Η: ΙΥ. Regn. 2, 9f -
23 IV. Regn. 2, 10 - 26 IV. Regn. 2, 11 f 

7 πι•εϋμα las lat. Sf ούχί-·ίο:rο· 
τάσσονται < l\1 θ v:rοτάσσοvται Β('ΠΖ 

Die111 vποτάσσεται Η 

15 1. transirent? ΚΙ, ygl. LXX 
23f fiet Β (4mal) 

I~* 



180 Origenc;:, l\Iattl1auserklarung :\Iattl1. 1i, 10 (-13) 

>>πι•εϋμu 'Ηί.ίοι• ίιι•α:τέ:τuvτuι έ:ιί 
• Ελισσuι!ιι. 

ιο Ζητητέοι• δέ :τότεροι• τuυτοι· 
έστι το :τι•εi•μu τοϋ 'Ηλίου τ ψ έι· 
• Ηί.ίq. :τι·εύματι ι9εοϋ, ή έτερα 
ταύτ' έστlι• άί.i.ιJί.ωι·, καl εl :τuρά
δοξόν .τι το :τι•εiiμα ήt• 'Ηί.ίοι• το 

15 έ1• αύτι~ :ιαρά τό :tJ'EiJ,ιιa τοi' 
U.νΟρώποv έκάστου το έι• ι.ιύτip. 

' ' - r ., ' • και γαρ σαrω; ο u:τοστοι.ο; :ταρ-

έστησεt• έτεροι· εlι·ι.ιι το τοϋ Oεoii 

:τ1•εϋμα, κύ.ι· έι• ?J,ιtίι• ?}, :ταρά τό 
20 πt•εϋμα έκάστου U.ι·θρώ:του το lι• 

αύτψ, ό:του ,ιιFι• i.Ιγωι· · >ιαύτό το 
:τJ•εvμα συμμuρτυρεί τιp :τι•εύματι. 
?/μώι• δτι έσμέι• τέκι•α Οεοϋιι, ό:ιου 
δέ · »ούδείς οίδε1• aι•Οριύ:ιωι· τά τoii 

25 ά1•Dρώπου εl μι) τό :τι•εvμα τοίi 
άt•Ορώ:του το έ1· rιvτιp · οvτω καί τά 
τοϋ Οεοϋ οι~δείς οlδει• εlιο) το :τι•εϊJμα 

τοϋ Οεοϋιι. μι) θαύμαζε δέ το :τερί 
τοϋ 'Ηί.ίου, εί ι;)σ:ιερ ξέJ•οι• τι 

30 ά:τ1]ντησεJ• αύτιp :ταρά τοv; άι•ιι
γεγραμμέι·οις :τάι•τα; άγίοι•; διά 
το a1•αί.ηφΟ1jι•αι >•έι• σι•σσεισμq1 εί; 

τΟν ούραι·όι·ιι, ούτω; έξαίρετόι• τι 
'1' ' - , - ~ , 

ειχε το :τι'Ε1'fΙΙ1 uι•του, ω; ου 

35 μόνο1• έ:ται•α:ταύσασθαι η~ • Εί.ισ-

postqnaιn »percnssit aqnas !OI·
(lanis Elisaeus, et scissae sunt inde 
et in(le. et transiit Elisaeus, et vi
(lerunt eun1 filii proplιetarιιm qιιi 
erant in Iericlto et (lixerιιnt: 
ι·eqιιievit sι)iι·itus Eliae in Elisaeo. 

et. Yenerunt obviaιn ei et a(lora
Yeι·nnt eηιη in terraιι. 

1 ΙΥ. Regn. 2, 13ff - 6 ΙΥ. Regn. 2, 15 - 21 Rδιη. 8, 16 - :!! Ι. Κοι·. 
2, ll - 32 Ygl. ΙΥ. Regn. 2, 11 - 3;) Ygl. IV. Regn. 2, 15 

2; είδΕΙ' Η "'. ('. scl1. 30 :rE(!i :\1 
3:! εi; ,.;, ). )JC. r. 

:s et2 < G L :i ct < .)' 



:Ίiatth.lί,IO( ι:Ι) Tom. Xlll,2 181 

σιιίφ, ui.λά κιιί τι:ι Ίωύ.Ι'I'!J συγ-
β - .. ' , ' ' 

κατrι φ'(Η ει; TIJI' γFΊ'f'σιι•, και τυι• 

'ΙωάιΨψ' ίδίq. μ έι• '':l1Ψv,ιωτο; ύ.γίου" 
:τε:ri.ΙJf.!ΙiΊσΟιιι ,j!τι f:Κ κοιί.ία; ,ιιητ(!rj:; 

,; ιιύτοϋιι, iδί(t ι)έ :rροεί.ηί.υΟέι•αι έι•rύ

:τιοι• τοϋ Υ'.!ιστοϋ >•έι· :rι•ι··ύμιιτι κω' 
ι)υι•άμη Ί / λίοt"•. κιιί γάρ δι'Ι'ιιτό~· 

:rί.είοι·u :rι·εύ,ιιατα είι·αι έι• τί(J αύτιp, 
ov μύι·οι• χείροι•α ιίί.).ά κn.ί κρείτ-

ΙΙΙ το1•α · αlτεί γοϋι• ύ Jιlvtδ στηρι
χfJ1jι•uι ,ιιέι• ·:rιοε·vμιιτι 1ίγεμονικqjrr, 

έγκιιιι•ισΟψαι δέ έι· τοίς έγκάτοι; 
ιιvτοi' >•:rι·εί',ιια εvOI;rι. εί δt!, ίι·ιι 

μετιιδι:ι η,ιιιι• ό σωτιjρ :τι·εύματυ; 
J.i >•σοrι ίας κrιί συι•έσεω;ιι, :τι·εύμιιτfJ; 

>>βουλιϊ; καί ι'σχvο;<•. :rι•εύματο; 
' I > β ' I > 

''ΥΙ'ωσεως και ευσε ειαςιι, και εΙ·ε-

:τλιίσΟη :rΙ•εύ,ιιατος "rόβου Οεοϋ•ι. 
δυι•ατόι• κιιl ταϋτα ι·οείσΟαι :τί.είοι•ιl 

:?Η έν τφ αvτί(J είι•αι κρείττοΙ•α :τι·εύ

,ιιατα. 

1\.αί τοϋτο δέ :rαρεΟέμε·Οα διa 

τύ »lι• :rι·εύματι καί δυ1·άμει 'Ηί.ίοι••< 
:rροεί.ηί.υ{JIΙ•αι έl'fύ:rιοΙ• Χριστοv τόι· 

25 '/ωάιΨψ. 

ί~·α το Ή i. ί 11; iί δ ·ιι ιJί. {)ε I' έ:τl τό 
έ1• τί[J 'ΙωάΙ·ι·rι άναq;lρηται π1•εϋμα 
τοϋ 'Ηλίου, 

.. ' - ~ β' /IJ; και σVΙ'1JΚUΙ' οι σιΨω·α ω•τε; 

311 τρεί; μαfJηταί 

ο τ ι :τ ε ρ ί Ί ωά Ι' ι• ο υ τ ο iJ β α -
:ττιστοιϊ εί:τει• αl-τοίς. 

Hoc (lixinn1s, nt intellegωnns 
IolΙannenl clictιnn Elian1 non 
pι·opteι· eancleιn aηiιηaιη, sed 
}Jl'O})teι· enncleιn Ιψίι·ίtιηη. 

sicnt et ιl ίscίμιιl ί ί ιιtelle.ι·er1ιnt 

C'l1ri:-ti. 

3 Lιtc. 1. Ι5 - 4ff Lιtc. Ι, 15. 1 ί ll Ygl. Psal. 50, Ι4 - 12 f \'gl. 
P;.al. 5Ω, Ι2 - t.Hf Υ gl. .J es. ll, 2 i - 23 Lιtc. Ι, Ι ί 

2 γέννεσιι• Η 4 κοι).ία;] + τιj; ::\Ι 
.') :rροσεί.η).vθfι•αι )I 8 :zi.είοι•α < Η 
Η ,j < )I 24 Χριστού] ίυ )I 
2; άναιrέρεται )I 



182 Origenes, :\Iatthίi.userklίirung l\Iatth.17, 10(-13) 

eπί μέι· OVI' τόι• • Εί.ισσcιίοι• μόι•οι• 
>>aι•α:τέ:ιαυτcιι τό 'Ηλίου πι•εvμαιι, 
ό δέ • /ωά1ιι'ης :τροεί.1}λv0εν < eι•ώ
:τιω• τοϋ Χριστοϋ) ο-όκ έν ι μύJ·φ 

5 τψ »πι•εύ,ιιατιιι, ai.i.ά καί έ1· »δω·άμει 
'Ηί.ίουιι, διό καί 'Εί.ισσαίος μέι• ούκ 
lίι• • Ηί.ίας είgητο, • ΙωάΙΨΙ]ς δέ ιιvτός 
ήι• 'Ηί.ίας. 
Fί δέ δεί :ταgα{)ι;!σ()u.ι τι}ι• γραφι}ι•, 

10 fJΟεν i/ί.εγοι• of γραμματείς flτι 

Ήί.ία~· δεί lί.Οείι· :τρώτοι•, 
aκοvε τοϋ ΜαJ.αχίοv ί.έγοι·το; · »καί 
ίδού έγώ a:τοστεί.ώ ύμίι• 'l!ί.ίω· τόι· 
Θεσβίτψιι καί τά έξ1jς έω; τού' 

15 >>μ1} ii.Oω κιιl :τατάξω η}ι• γi'jιι 

aρδφΨ, Καt iοικέ γε διa τούτΜ1 

δηλοvσΟαι flτι :τροεvτρεπίζει ό 
Ήλίας ηj έ1'δόξφ Χριστοϋ έπιδη
μίq. διά τιι•ωι• ίερώι• λόγωι• καί 

20 καταστάσεωι• eι• ταίς ψvχαίς τοv; 

είς τούτο έ:τιτηδείοvς γεγει·ημέ1•ο•υς, 
1}1• ούκ άι• ήι•εγκω• οί έ:ιί γi'jς διά τό 
ύ:τερβάί.ί.οι• τi'jς δόξης, εί μι} ύπό 
τοv 'Ηλίου ήσω· :τροε·υτρε:ιισΟέι•τες. 

25 'Ηί.ίαν δέ καί έιι τούτοις ού τηι• 
\ ~ β' - , ' , ·φvχηι• ,,αμ αι·ω του :τροq:ητοv εκει-

~·οv, aί.ί.ά τό πι·εvμα καί τι}ι· δύι•αμιι• 
αύτοίJ · ταvτα γάρ έστιι• οίς τά 
πάι•τα aποκαταση}σεται, ϊι•α a:το-

30 καταστiiσι καί eκ τιjς άποκατα
στάσεω; γε1•ομέι·οις χωρJ]τικοίς τιjς 
δόξης τού' Χριστοϋ έ:τιδημι}σrι ό 
eν δόξ?J όrτΟησόμει·ος vίός τοϋ Οεοv. 

quoniaιn autenι spiritus Eliae iι1 

Elisaeo quideιn tantum requievit, 
lohannes aιιteιn praecessit ante 
Christιιιη non solunι »in spiritu« 572 

sed etian1 »in virtute Eliae<<, ideo 
(et) Elisaeus qnideιn non esset 
dictus Elias, loha.nnes autem dic-
tus est i pse esse Elias. 

2 Ygl. ΙΥ. Regn. 2, 15 - .J:f. 27 Luc. 1, 17 
22f Vgl. Π. Κοι·. 3, 10 

12 :M:al. 3, 22f = 4, 4f -

3 (έι·ι~:rιοι• τοiί Χριστοiί) Dieill 
Kl Koe, Ygl.lat. 13 έγώ < l\1 16 γε] 
τώ 1\ι ι 7 :rροει·τeε:r.tσει v ι ό < 1\r 
25 τι}ι• η'zν (so) :\Ι 30 ύ:r.ό καταστά-

σεως ::\1 32 έ:rιδημήσrι l\1 

6 (et) Diehl, vgl. gr. ι CSSE't 

Koe, vgl. gr. cst χ 7 lat. las: 
'Ι. δέ (i.έi.e--tτaι) αότό; είι•αι 'Ili.laς Koe 



:\Intth. 1ϊ, ω ( -r:η Tuιn. ΧΠΙ, :! 11:!3 

εi δt~ κιιί ί.ι;γο; τι'ς έστtΙ' ό 'flί.{ας, 

ύ:τοδrέστε(!ος λύγου τοϋ >ιέι· d.gχfj 

:τρο; τόι• fJrόι•ιι fJεοϋ λόγου, κιιί 

οvτο; aι• δVι·αιτο ώσ:τερεί :τgογv-

5 μι·ασμα i:τιδημείι• np έτοιμαζομέιψ 
ί.ιιιp ύ:τ' αvτοf, ίι·rι γέι•ηται κατε

σκεvασμέι·ος :τρός v:τοδοχι)ν τοϋ τε

ί.ι::ίοv ί..ό?Οl.,. 

'Α:τορ1}σειε δ' άι· τις εί τό 

:τι·εvμα καί ιί δύι·αμις Ήί.ίοv τά iι• 
Ίωάι·ι•n πl:τω•Οε κατaτό έποίησω• 

20 fl' αύτψ οσα Ύj{)έί.ησαι•. καί 

:τρό; τούτο ί.ε/.έξεται ά:τ/.ού :στερω· 
μέν οτι οvδέν aτo:tOI'. διa τή1• 
'' I 'β{)-αγα:τφ• συμ:τασχεπ τα οη ουιοτα 

τοίς βοηΟουμέι·οις (καί 'Ιησοϋς γοϋι• 
25 φησι διa τοvς άσΟει·οvηας ))fισΟέ

ι·ουι·« καl διa τοvς :τειι·ώιοτας ηέ:τεί-

'δ' ' δ - 'δ' ) ι·ων« και ια τους ιψωντας>>ε ιψωνιι , 
β{) ' δ'"' • " α υτεροι• ε οτι ουκ ειρηται · 
di.}.' έ:το{ησω· αvnp δσα 1/fJέl.η-

311 σω· <(.!}.}.' όσα 1]0έl.ησaι·) εν 

αύτψ · ήι• γάρ έ:τερηρεισμέι·α τψ 
>>:τι·εύματι καίιι. τfj >>δυ1•άμει 'Ηλίου« 
τa :τε:ωι·Dότα, ιj ·ψvχΎ; 'Ιωάι·~·οv 
(ούδαμώς ούσα Ήί.ίας) τάχα δέ 

35 καl τό σο) μα. κατ' ι'ΊJ).ογ γaρ τρό-

ct :-;ί :-;cι·ιηο nliφιis intcllegatω· 

Eliω; inf<·ι·iω· eo vω·IJo, qιιorl crat 
·Ϊη IH'Ϊncipio ~ψιΗl <1euιn ι, et sic 
potcst l)roceιlerc, ιιt videatur 
1~lias esse yeι·buω quod praeωit
titur quasi ad cxcι·citationcω lιo
ωinωn prac1>aratorιιω, ιιt fiant 
pcrfecti acl sιιsceptione111 verbi 
perfecti. 
et hιιnc ΪΙ>sιιιn scnsnω, sicut po
tuiωus, cx partc tetiginιus supra 
ιιbi tracta viJHns: 'et si vultis sus
cipere, ΪI>sc est Elias φιi ventιιrus 
est. qιιi habet aures aιιcliendi, 
aιιdiatιι. 

Et fece1'·ιιnt ei φιαιιtα ι:οl·ιιe1·uπt. 

:? Ygl. .Jolι. 1, 2. 1 - 6ff Vgl. Lιιc. 1, 1 ί - 1:? .ί\lattl1. 11, 14f 
17 f Vgl. Lιιc. 1, 1 ί - 25ff Vgl. :\Iatth. 25, 35f. Ygl. Harnack TG. 42, 4, 41 
32 Vgl. Luc. 1, 17 

-! ούτω; Dichl Koe, vgl. lat. 
30 <ai.i.' όσα ιjΟfί.ησω•> ΚΙ 

3 deιιηι χ* eιιm ρ 

573 



184 Οι·ίgι>ηeι;:, ::\lattlιaηseι·klii.ι·ιιn~ )latth. 17, 10 (- 13) 

::rοι· έι· σώματι ψυχι) κιιί :τι•εϋμιι 
κιιί δ-ύι·αμις, κατ' αυ.οι• δi το σώμα 

τού δικulου έν τοίς κρείττοσιι•, 
ι;Ίσ::rε!! lρη{!εισμέι•οι• αvτοίς και αύ-

:ϊ τιίίι• ηρτημέι•οι•. >•οί δe έν σαρκ/ 
οιιτες ??ειp ίιρέσιιι ov δύι•ω•ται. 
ύμείς δf. nvκ lστi έι· σuρκl ά/J.' έι· 
::rι•εύμιιτι, εί:τερ :τι·ε-ϋμu Οεοϋ οlκεί 
lι· ύμίι•ιι. ιj γι:ίρ vιυχιj του μiι• 

10 ύ.μuρτωϊ.οv έν σuρκί lστι, τοϋ δi 
δικαίου έι• πι•εύματι. 
Ρτι δέ καί τοϋτ' άJ• ζ·ητιηDefη, τύ 

ίιλλ' έποlησιιι• lι• αύτφ όσιι 

ι/Οέϊ.ησια l:τι τίι•u ίιι•αφέρεται; 
15 aρu γaρ έ:τ/ τοι\; γραμματείς, 

:τερί ιuν :τυι•Οω·όμ ει•οι ο ί μ α ·Ο η τ u ι 
lϊ.εγον· τ{ ο·δι• οί γραμματείς 
ί.Ιγουσιι• ότι Ήλlαι• δεί έί.
Οείι• :τρώτοι•; ίιλϊ.' ού πάι•υ γε 

:!Ο qαlι•εται ύπο τώι• γψψμuτέωι• :τε
:τοι•Οέι•αι τι Ίωάνι•ης, εί μι) ότι uρα 
ούκ έπίστευσω· uvτί[J, ι] ότι (ώς 
και άι•ωτέρω εί:τομει•) συι•ulτιοι 

γεγόι•ασι τοίς τετοί.,ιιημέι•οι; κατ' 
25 uvτοϋ ύ:τn • Η ρώδοv. ϋ.ίJ.ο; δ' άι· 

εί.\τοι ότι το άϊ.ί.' έ:το{ησιιιο έι• 

uvτi[J όσα ηDέλησαν οvκ έ:τί 
τούς γeαμματεί;, ά)).' l:τί τψ• 
• Ηρωδιάδα και τι)ι• Ουγατέρα αύτιίς 

30 και τοι• Ήρώδηιο άι•αφέρεται, :τοιι]-

ιιdlιnc anteιn Yicleaιnιιs qnocl ait: 
et fecerurι.t ei quanta 'ι:ol~ιerurι.t aιl 
φιeιη ι·efertnι·: ηtι·ηηι acl Rcribas, 
cle qnibιιs intωτogantes cliscipuli 
dicebant: quίd eιΎο clic~ιnt scri
bae *** secl non inveιιinιus ali~ 
quicl }Jassιιιn lolιanneιn a scι·ibis, 
nisi fω·te qιιia non cι·eclidernnt ei, 
ant. nisi forte ( qnocl sιφeι·ins clixi
nιus) socii fneι·a11t facti in eis quae 
intnli t Heι·odes Iolιanni. alins 
aιιt.cιn ιlicet, qιιocl ait et Jecerιιn.t 
ei qua1ι.ta ι·ol~ιerunt non acl scribas 
referi'i, secl acl Heroιleιn et ad 
Hel'Ofliaclenι et filianι eiιιfl. 

δ Rom. 8, Sf - 21 f Ygl. )lattlι. 21. 25 ιι. δ. - 2;)Jf Ygl. Hieron. in 
l\latth. 132 Ε: q·ιιaeritur aιιte11~, cωιι, Rerodes et Rerodias Ιοlιαιιιιeιι~ ·inter
fecerint, qιιοΙΙ~οdο ipsi Icsuιn quoq·ιιe cr·ιιcifi:cisse dίcιιιιt·ιιr, c·ιι.ιιι leyaιιι?ιs euιn 

α scribis et Pharisaeis i1ιterJect1ω~. et breι·iter respοιιdeιιdιιιι~. q·ιιοιl et iι?. 

Iolιan1ιis 1ιece Plιarisaeortιιιb fαι:tιΌ coιιse1ιserit. ct ίιι οι:r.isιΌιιf' dοιι~ίιιi Re·rodes 
iunxerίt -ι:ol'Uηtatetιb .Υ?ιαtιι. 

4 έρηρcισμέι•ων )la ται•τώι• Η ti *** ΚΙ Koc·, ''gl. g1·. 23 ι.li-

(ex corr. ?) Η• γε ΚΙ τι )I Η 21 ίl.ρα cet ΚΙ ιlicit χ 

ότι υ 23 άι•ώτεροv )[ :10 άι•αφέρε-
ται] + τοι\; :\1 



)[attlι. Ιϊ, l.f ( 20) ΊΌιn. :XIIJ. 2. :1 

ιτωοτιι; t~l' ιιvτφ οσιι ι/ι?{}.ησιιι•. 

κι ι I τι) l ξ ιj:; Μ ι)ιι! τι) ο i: τ ω:; δ 

ι•ίύ:; τοί' 'ιlι•ι?ρι:ι:ιο ι• μΟ.λFι 

:ιάσχι-:ιι· ύ:τ: αύτιίιι• ιlΙ•ιιqlροιτ' Ιί1•, 

.) ι-·l μi1• τύ .:τριίτεροΙ' i.:τl τοι\; γραμμα
τείς. (καl τοiiτο έ:ιi τ οι'.; γραμμα

τείς ). εi δέ τύ :ιριίτεροι• l:ιl τύ1• 

Ίlριύδψ καi τιj1· Ί/ρωδιάδιι καΙ 
τι)ι• fJυγιιτι:~ριι ιιι1τιjς. καi τύ δε-ύτε-

Ι ο ρο1• · κιιl γaρ t"!οικt· σύ,ιιvιψrο:; γεγο
Ι'eι•αι ό ·πρώδη:; τi[ι τύι• ΊησοvΙ' 
ιίποfJω·είι•, τάχιι κοΙJ'ωΙ·ο6ση:; αύτι'[ι 

Ι.> 

211 

- ~ ., - , β .,._ ' -
της κατ ιιυτοι• ε:ιι οι1J.ΙJ; κιιι της 

γtΨαικιί;. 
3. l\ιιl 

:r (!Ο ς τ Ο I' 

έ). Ο ό Ι'τ ω Ι' α ύτ ιϋ Ι' 
ο χ λ ο Ι' :τ ρ ο J σ ιj}. fJ ε Ι' 

IL ύτιp iJ. I' 0 ριιι:rο ς γ ο I' ΙΙ:C ε τ ι;J I' 

αιlτιp καΙ λέγω Ι•' κύuιε. l/.{η · 
σιίι• μo'IJ τοΙ' ι•ίιί1• (lϊ. 14 (-~0]). 

Οί :τάσχοι•τες 1] οί τιu1• πασχόι·-
25 τωιι οίκείοι μετa τιϋΙ· οχλωΙ' είσί. 

3U 

διό.:τερ, l:raΙ' τa ύπiρ τοv; ϋχλοι•; 
ό Ίησοv; οiκοΙ·ο,ιιιίσηται, 

:!-1-]~ί.ιί \"gl. c 1uc :Nr. 3fi Ot·. 

2 δi] i. 111. aι\ιl. ό ι•ίό; τοϋ ανοιι l\I 

;j μέν] + γάρ Η έ:τί i. διά :\Ι Η 

6 (καl τούτο i:rl τοι1ς γραμμιιτεί;: ΚΙ, 

Ygl. lat.. ί :rρύτερον Ηιι, ,·gl. lat. 
δεύτεροι• :\1 Η ι.; 1\αi] Yorheι·: 1/ερl 

ρηψtcι· lωc ιιιιt~ι11 φιο<l :-cφιίtι11·: 

-~ic et Jili-ιιι~ lιοιιιίιιί8 ιιαtίet·ιιι· αύ ei8 
<·on:o;eφιcnt-cr (liι-itιιr: Hi μι·ίιηιιιΙι 

ιι(l :o;ι:rilιa:o; }Jeι·tinct. ct J10c ιι<l 
:o;cι·iba:o;; si aιιtcιn }Jriιηωιι a(l Hc
I'O(lcιη et HcJ'O(\ia(1cιη ct filiaιn 

eίιι:ο;, et secιιn(lnιn aιl ipsos: naιn 
inYenit.nr et Hcl'O(lcs in ιιιοι·tc 

('Jnisti fnissc cons(·ins ct οιηιιίs 

ιlon1ns eins. 

3. Et c·ιιιιι t:e?ι ί.Yset αιl ftπbrnn. 

rιccessit arl etωι lιοιιιο ye1ιiύtι8 1n·o- .ϊί-! 

t:oltιf1ι.s α·ιιte euιιι, dice?ι.s: rlοιιιi·ιιe, 
ιniseι·ere Jilio ιιιeο, 
qtιia lu?ι.atictιs est et ιιιαle ραtίftι r; 
aliqtιotiens e1ιiιn caιlίt ί ιι irιιιeιιι et 
aliq-ιωtie-ιιs ίιι. αquαιιι, et obt·ιιli etι:ιιι 
rlι:sciμulis ttιis, et ιιοιι ρot·ueι·tnιt 

eiceι·e etιιιι et cetcι·a. 

Qni patinntιn· ant qni ι>at.i
entiιnn ιloιnestici sunt, cιιιη ple1>e 
lιabentι1l', non in ιnonte. 
pι·opteι·ea pοιηιli caιιsa a(l (liSJ>en
sationem 
ιlescen(lit Ιιιιιηaηaιη, qnasi (le 
ιηonte excelso <liYinit-ntis, ψιeιη
aιlιηο(lιιιη (lis<~iι>ιιlοι·ηιη electonηn 

ι.; ι't· - turbaιn] IIII secιιnιlιιιu 
nιatlιm. In illo tenφωΨ (\escenιlente 
Iesn (\e ιnonte L 16 ι ί genίiJtιs 

-ι-uιn] eins geni!Jιι;; μt·oyolutιιs L 
23 et cetera] et ιΨliqωι Β omelia 

τοϋ σε).ψια~ομlι•οιι Η 

2.) οlκείον :\Ι 

18 i.iγω• Η Origeni>~ <le ea<lem tc Ι, 
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10 

β I \ ' I 't' 

κατα αLJ•ει :τρος αvτοvς, ιι• οι 

'δ' 'β' δ'' μη υναμε1•οι ω•α αιιΈιν ια τα; 

κατεχούσας τη1• ·ψvχη,. 1•όσοvς ώφε-
15 λη{)ώσι, 

β I \ ' \ ' \ -
κατα αι•τος :τρος αυτοv; α::το τωι• 

ύvιηλοτέρω1• τοϋ Ι.όγοv. 

20 

εξεταστέον δέ ΕΠL τίι•ων μέι• 1'οση-
ι ~ ' ' ' ματων οι πασχοντες πιστεvοvσι και 

25 άξιοϋσι ::τερl τijς ίδ{ας {)ερα.-τεlας 
(i} αiJτού i} »τοϋ κρασ::τέδοv τού 

ίματlοv« ύ.ψάμει•οι) ***, i::τi τ{ι•ωι• δέ 
*** ::τερi αύτώι• fτεροι τοϋτο:τοwϋσο•, 
οίον ό έκατόι•ταρχος :τερl ::ταιδος 

30 • • β , ' ' - - • • 
και ο ασι,.ικος ::τερι t!ιου και ο 

cognoscentiιιω sc gι·atia ascendit 
in nιontelll excelsnnι et ibi se 
tι·ansfonnaYit in gloriaιn snaιn. 
nan1 pιins qnidenι closcendit pl"O
}Jter ignorantes se ad lnιnιilitatem 
lnnnanaιn, cnn1 autenι factns fn
eι·it eis notιιs, dncit eos ad noti
tia.nι diYinitatis snae, ιιt dicant 
cnm apostolo: »si anteιn noYinHιs 
secuncluιn caι"IIenι Clιristnιn, sed 
iaιn non noYiιnns<<. 
descendit eι·go ad tιn·baιn, ut 
qni non poteι·ant ascenclere sιιr

snιn pι·o}Jter infinιιitates anima
rnnι snannn, }Jroclificentnr ab eo. 

et ηιιηc eι·go non accessisset ad 
eu1ιι lboιno ye1ιibus provolutus et 
dice1ιs": dο1ιιi·ιιe, ιιιiserere filio 1neo, 
nisi cu1n cliscipιιlis ι;;uis electis ve
nisset ad turbaιn. 
consideι·andιιιn est auteω, in qui
bns qnideιn infirιnitatibus qui pa
tiιιntuι· cι·edunt et deprecantuι· 
pro sna salnte ant tangnnt fiιn
briam Yestiιncnti eins et sanan
tnr, in qnibns antenι ipsi qnidenι 
qni }Jatiuntιιι· ηοιι facinnt hoc, 
}Jro eis anteιn alii facinnt; utpnta 

9 Π. Kor. 5, 16 - 26 Ygl. l\lattlι. 9, 20f Parι·. - 29ff Ygl. 
l\lattl1. 8, 5 Parι'.; Jolι. 4, 46; l\Iarc. 5, 22 Parr.; l\lattlι. 15, 22 Parr. 

12 ίι.' οί] ίι•α l\1 Η τri; v:•υχάς 

αύτών cιuc Nr. 36 16 καταβάι•το;] 

καί άφf:ι•το; l\I 2i> άξιοvσιι• Μ I 
:rερί l\!C Η ύ:rέρ l\Ιιι. 26/27 (ή-άψά-
μει•οι) Kl naclι cιuc Nr. 36, Ygl. lat. 

27/28 *** ΚΙ, ,-gl. lat .. 

1 conseqιιentiωn L 13/14 sur-
sιιn1 χ (χ* ?) rursum ρ 19 et < L 
30 alii R G Pas<'lι qιιί Β L 
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ι'ί(!ΧtσιΨάγι•ιϊο; :τη1ί ι?ι•γιιτr,μί; κιιί 
1j Χιυ·ω·ιιίιι :τf·!!i διιιμιιι·ιiJι·τuς τl
κι·ου 1?ιίλεο;. κιιί ι•ίiι· ύ γ υ ι• υ
:τετώι• αι•τφ ϋ.Ι•Ορω:τΙJς :τt·!!i 

5 vίov σελψιιιζuμέι·οι•. τούτοις δε 
συJ•εξετάσης, :τύτε U.φ' έιιυτοv ό 

σωτι)ρ κιιi t~:τu μηδFJ'ος aξιιιη?εiς 

lύ.ται, ώ; τόι• :τιιuιιi.υτικuι· <το ι• 
• • - β -> .,. ' ' , ε:τι τ !I :τ ρο ιιτικη . ιιυτιιι γαρ ε:τι 

10 τό αύτο συγκeιΟείσαι άi.λ1ί).αις αί 
fJερα:τείαι καi σιΨεξετασΟείσαι ποί.λά 
τίp άκούειι• διΨαμέι•ιp n"jς »έι• fLV· 

στηρίφ« άποκεκρι'Ιψέι•ης σοφίας 
fJεοϋ :ταριιστιίσουσι δ6γμι.ι.τα :τερί 

15 τε τώι• διαφύρωι• περl τάς ψυχaς 

σι•μ:ττωμάτωΙ• καi :τερi τοϋ τρό:του 
n"jς Οερα:τείας αύτώΙ·. 

4. • Επεi δε ι•ίJι• ού περi .:τάιι-
20 των, άλλά τοv έκκειμέι•ου ρητοv 

πρόκειται έξετάζειι•, ίδωμεΙ' τρο
πολογοvι·τες τί1•α δυι·άμεfJα είπείι• 

τοι• σεi.ψ•ιαζύμει•οι• εlι•αι καi τόι• 
άξιοϋι•τα :τερi αvτοv πατέf]α αvτοϋ, 

25 καi τί τό :τί:ττειι• τοι• πάσχοι•τα ούκ 
άεl άλλά πολλάκις, ύτi μiι• είς 
πύρ έι•ίοτε δε είς ύδωρ, καi τί 
το μη δεδυι•1ίσΟαι αύτόι· ύπο τώι· 
μαθητών Οερα.--ιευΟi'jι•αι άλλ' ύπ' 

3Η αύτοϋ τοv • Ιησοv. καl γάρ εύλογον· 
εί:τερ πύ.σα ι•όσος καί πiί.σα μαί.α
κία, ι'lς έ{}εράπευσεν ό σωτΥ}ρ 1jμώι• 

<:ι'ΗtΙΗ'ΪU }ιi'Ο }11\CI'O SIIO, Ι'CgιιlιιΗ 

ιη·ο fi1io, arclιis,γnιιgogιιs }Jro filin. 
CIHιnanaea }Η'Ο filia sιιa ycxatn. 
ct IHillC φιi rJC11 i/J'Ιu; <zιι·ο",ιι·οlι·ituι· 
ιιrο filio sιιο Ιιιηatiω. cηιη lιi:-; 

consiclcι·a1JiR ct illu<l, qηando 

η seιnetipso r-;alνatoι· ctiιυn ιι 

nιιllo ι·ogatω; ι-:nnat, sicιιt }Jaι·a
l.)·ticnιn cηιη φιi tι·iginta et octo 
annos in infil'lnitate lιabebat. 

ipsae eninι salνationes ad alteι·
ηtι·unι in icliιJsηnι conparatae et 
<liscιιssae nηιlta eis, φιi possηnt 
aηcliι·e absconιlitaιη »Ϊη ιnysterioα 

sapientia.ιn clei, clognιata cleωon

strabιnιt cle diffeι·entiis infiι·nιita
tιιm aninιae et <le lllO<lo salYatio
nis eiιιs. 

..ι. Sccl qιιoniaιn ηιιηc non de 
oιnnibιιs, sed cle pωιJosita dic
tione serιηo est 1ηihi, Yicleaιuus 
ιnω·alitcι· pι·iιηιιιη qιιeηι esse lιιna
ticιιnι l1unc clicere possnιnus, 
deincle qιιeηι aestinιenιιιs }Jatreιll 
eiιιs rogantenι pro eo, tertio qιιicl 
est caclere νatientenι non senψeι· 
secl freqtιe?ιfer, aliquotie1ιs qni
cleιn i1ι ig·ne1ιι aliqιιotie1ιs aιιteιn 
i1ι aquanι, et qιιicl est qιιοιl nιini
nιe tJotιιit a discipιιlis Clu·isti sa
naι·i, sed a1> iιJso cloιnino Iesu. 
naιn et ista cst ratio: si qιιidenι 

8 ,·gι. Joh. 5, 2 - 12 Ygl. I. Kor. 2, ί - 30ff Ygl. )Jat.tιι. 4, 23f -
30-100, 24 Vg\. cιuc Νι·. 36 Or. 

4 αύτιp ρ αιlτόv l\1 Η cιuc Nr. 36 
8/D (τόv iπί τιί πρα{Jατικιί> κι, yg\. 
cιuc Xr. 36 ιtn(l ιat. (der nοC'ιι nιe\ιι· 
lιat) 26 :rα).άκι; ότι Η 

1 suo + ('.t ll 4 ΙJΙ'Ο\"ΟιΥitιιι• μ 

Yoιvitιιr χ 23 possiιnιιs Β 241. aesti
ιnamus ? κι 31 SNI] nisi Β 32 et 
ista] l. Ya\i(la Κοι', Ygl. S. Ι ϊϊ, 26 
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τότε >)fJ• τιρ ι.rι.t!Jfι, dι•αq;lρεται έ:ιί 
τa lν ψυχιιίς I διάi(Ο(!f! σιιμπτώ
ματιι, (~); τοvς μiι• πα.ρfτοι\; τι/ι• 
v•υχι}ι· καl κειμlι•ψ ο:vτήι• έχοι•τα; 

.-. l:ιί τοϋ σιύματος :ιtιρο.ί.ελυμFJ''Ι}J' 
δηλοvσΙ)ιιι διιl τώι• :ιιιψι.λυτικιϊιι•. 

τοvς δέ τιιq ί.ώττοι•τας Πf(]l τι} τfl 

ψυχ!} μι}ι•n ι?ωτa δηί.οvσΟιιι διa 

τώι· τvφί.ιϊιι• κιιl είι•ιι.ι τvq ί.ού:;. το ι\; 
111 δi Κfκωqωμlι•ους Π(!ο; Πf!(!ιιδοχιjι• 

σωτη(!ίου ί.όγοι• σημιιίι•fσ0ιιι διa 

τώι• κωqώι·, ιίι·άί.ογοι• lκfίι•οι; lξf

τασΟιjι·αι δειίση τa Πf(!t τοv Gfί.η

ι•ιαζομέ1'0V. έστι δέ το :ιά{)ης τοϋτο 
15 lκ διαί.fψμάτωι• aξιοί.όγωι• έπι

τι{Jέμf1'01' τοί:; πάσχοι•σιι·. lι· ol; 
ούδέι· διαq.fψιν δοκfί vγιιι.ίι•οι•το; ό 

:rf:ιoι•Dw:; ιιvτο ΠU(!U τι)ι· κιιιροι• 
τοv ,ω} έι·εργfίιι (fl;) ιι.ί-τόι· τι}ι· 

211 lπίλφf'ιΙ•. τοιιιϋτα δέ τιι•α n':uoι; 

άι• Πfρί τιι·ας ψυχaς συμπτώματα. 
ποί.ί.άκι; ι·ομ ιζομlι·u.:; vγιιιίι•fιι' lι• 

σιιιq ροσύι·n 

:?.1 καί ταί; ίlί.ί.ο.ι; ά~ετr1ί.:. 

είτ' fσ{)' " Οτf ιύσπfρεl έπιί.ηψίιι-

-l καί < Η 8 Uεατά (δίκαια 

καί ι'lδικα) Dίc>ill, vgl. lat. !) [καί 

είναι τιοφί.οι:;] Koc Η δΕ] γάρ 

(!IUC Χι·. 36 Ιιιt. I τnι•τ/ cιuc Xr. 36 

l:t f lκ-:rάσχοι•σιι•, iι• οΤ;] l:rιτιθέμη•οι• 

flEI' fl' τισιι• ύ'.ιψJ.ι;, aιrιστrίμεΙ'ΟΡ δi iι• 

:rί.είοσΙΙ', iι• αί; ('lιιc Χι·. 36 1 ο δια

φέρει :\Ι ΗΙ (εί;) Κοι', ,-gl. lat. 
ιιηιl Orig. t.oιn. XIIJ, 56 ίη Jolι. (ΙΥ, 
286, 22) I αlοτό Η :?;) f κuί τrιί; 
ίίί.ί.αι; aρεταί;] καί βιοϋν ,;,; ό ί.όγο; βοι\

i.ετrιι cιuc Xr. 36 Ygl. lat. :?ο είτα ... 
tίπrj (•luc Χι·. 36 

oιnnis langnor ct ωnnis infirmi
tas, qnas sanavit salYator tn11c 575 
in puμnlo, refernntιn· acl infirιni-
ta tes sμiι·i tales a ηίηιarιηη secun
<lηιη ιliffeι·entiaι:; passio11unι, ut 
solntos φιideιη aninιo et iacen
tωη lιabentes aniιηanι sιφer cor-
}JUS }Jai'a.l:yticos aniιno aestinιe
ιηns, caecos ante111 aniιno esse 
qιιί ιηente sιιa non consideι·ant 

qnocl ΪHflttHn est vel ininst.nιη, 
snrιloR ϊιηtcηι aηίιηο qιιi 11011 sn11t 
acl susccptio11eιη salntat·iιnn Yer
borunι }Jaι·ati, secunclιHn ea con
Yeniens est·, nt cle lunat.ico reqni
ι·anιus. est eι·go passio haec ιnu
tatio a nιelioribns acl deteriora, 
φιιι nilιil cliffeιτe Yicletnr a sanis 
φιi }Ja'titur lιoc ίη tenψore, qnιι11-
c1o 11011 OJ>era tnr ΪΗ illo Ϊ}JSa 11111-

tatio. taleιn antenι inYe11is infir
ιnit.atenι a11iιnae in qnibusdaιn 

lιonιinil)ιts, qιιί freqne11ter aesti-· 
nιant.nι· sani essc ίη castitate 
Yel ιnisericonlia et vivere secnn
<lιΙJn instit.iac volnntateιn. 
aliqna11clo ant.em quasi quadaιn 

:? quas Diι•l11, ygl. gr. qιιanι χ 
.. S}Jiι·itales < Paι;clι ι:; ιιt + ε.>t ~· 

1 i'i qua Koe ψιia χ differrε.> yj-
dP.tnr :}'* diffε.>ι·t L :?1 talι>m] taiJe 
R (I taiJct L I iηΥε.>ιιi><] iιn·enis R L 
:!1 ':?:? infiι·ιnitBtι•m ~·* iιιfirmita:-; L 
:?:) Yel] in Β 
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τιι•ι' ηj ι1:τι; τιuι• :τω?ιί)ι· λιι.,ιι{Jω•ο

μlι·ιl:: καi κιαιι:rι:rτούσα; ά:rό τuii 
fστ ηκlι·ω ι)οκFίι• κι ι/ σ:rω,ιιlι·α:. :rt·'.!l 
τιjι• ιt:τιiημ• το;; ιιiιϊιι•ο:. τούτου καi 

;; τιl.;- ί.οι:τά:.· i:rιtJι•μfιι;. τιίχιι ΙJrΨ 

οι1κ ιίι· άμύ.!!τοι; λlγιιη' τ οι\: τυtού
το ι•; ( ϊι•' ιιιΊτω:. t·ί':rω) :τι•ft•μιιτικο); 

σεί.ψιάζω /)ω. κιπαβηί.ί.ιηι Ιι·οι•:: ύ:rό 
Τ(;j)ι ιΙ/1' ΤΟί; f~:1() l'(!ΙLJ'ίοt;ιι :CJ'f'l!-

]\1 ,ttιιτικ(ί)ι• ''Τιί:. :rΓΙJ'Ι/'.!fι1:,«. ΚUl ΚΙl
κιiJ:; i/χFιι• :τοί.ί.ύ.κι:: ;τιιψΊ. τόι• 

κιιιgι:iι• τιuι· t~:τιί.ιψ{Jω·ιηι!ι•ιιιι• τιj; 

ψυχιjς ιιvτιί)ι· :rιιι'Jιί)ι·. ;τ{:ττοπα; 

:το η~ ,'lfl' F j ς τ U :r ι>!! τιίιι• :rυριfι-

Ι;; fίfιιιι•. δη· γίι·οι·τω (κατ ι! τιΊ. ί.f

;•ιίμει·α j f~l' τιp '!Jσηέ} uί ,ιιοι
χεvοπε:;, ι~ι; κί.ίβιιι·u; κωιίμε ι·ο; 

εί:; :rlφιι· κιιτι.ικαύ,ιιιιτο; u:rn τιjς 
q ί.ογιίς«. 

:!Ο :το τΕ όΕ f' ί; · τ ι)~ i: ό ω!! . ο τε "ό 
βασιί.εi•; :rύ.ι•ηuι· τιίιι• t'ι• τοϊ; ί(δασι·· 

δράκωι·· κιιτιιβύ.}.ί.ει αι'.τοι'-:: u;τι) τoii 
fί.εύΟεροι• ι'ΊοκΕίι• ιlι·α:rl'f ϊι• l:τί τι) 

ει'; <.τά> {Jάι9η τιί)ι• κι•,ιιύ.τωι• τιϊ:; 
25 θαί.άσση; 

ίίκει ι• τοi' τιίιι· ιlι·Ο'.!ι:ι:τυιι· βίοι•. 

H<]J'C}>tionc :>JHI'lttυ-; <ι lΙ<Ι>;:-;iωιiJ)LIS 

cοιψι·<:'lιcη<lΗηtιιι· et caιlιιnt :ιlι 

ι·u st.atn l>oni, in ψιu staι·c J>ιιta
Ιιωιtιιι·, ct tι·ηηsγι•J·tιιηtιιι· aιl sι·

ιlιιct.ίοιιι•ηι :-:accιιli IΗιίιιs !.'t acl cc-
1 crn:-; ι·oncιψisc·cHtin:-; CaJ'Jla)c:-;. 

foι·sitan non μeιΨal)is. :>i lιuiιι;;

nιocli lιuιnines c1ixNis (ιιt ita cli
cnω) ~ψii·itnliteι· lιιnaticos esse, 
φιi cl!.'iι·iιιnt.nι· a "s}ιil'italibΙΙs nc
φιitiae ίη c·aelestil)ΙΙS•· ct nιale lιa
l•ι.>nt fn·φιenteι- in tcnψω·c, φιο 

c·onιn·elιcn;;i ίιιι.>Γiηt a passionibιι;; 
aniιnae eonnn, et caclιιnt i1ι ig11enι 
incenclii, φιan<lo ··a<lult.eι·ante;; 
(sicιιt ait Osee) fiωιt sicιιt cliba- .>ϊ ι; 

ηιι:ο: anl!.'n:O:··. 

lnιiιιsιnocli aιιteιn Iωιnines intel·
clιιnl <·aclιιnt i1ι. αq·ιιαιιι, c1uando 
1·ex οηιηiιιηι φιac sιιnt in ac1uis 
<lι·aω ιleicit eos a lίbeΙ·t.ate aηι

ιηaι' in {>Ι'οfΙΙηclιιηι flιιctιιιllll nιa
ι·is, Ϊ({ !.'St ίη ιηaιι l>essίιna 

,·itac isti11s lnιωanae, 
φιae ωari acl:;iωila tnJ'. 

:~ Y_gl. I. Κω·. 111, I~ :Η Ygl. .:\lωΨ. 4, 1 !J - :Hf Ygl. Hieι·o11. in :Ίl;ιttlι. 

133 Β: nι.ilιi αtιte1ιι· ·l'iιiet1ιr -ί-ιι;ι·tα tι·οpοlοyίιιιιι lιιιιιιtίctιs esse, qtιi ]Jer lιοrαηιιιι 
ηι01ιιeιιtα rιι.tιtιιωr ιιιl t•ίtίιι ... ct ιι-ιιιιc ίιι ίyιιrιιι. Jerttιr. qtιo ad·ιιltercωtitιιιι. cοη/ιι 

s·ιιcccιι.~ιι sωιt etc. - ΗΙ' Ygl. EιJil. 13, 12 - 16 Ηοι>. ί, 4 - :?fl Jo]) 41, 2Η 

:J έστψ!έι•αι ;ωί.ι'iJ:. Κο<>. \'gl. 
lat. ' σ;τομέι•α; Η 6 r1μαΙJΤ•ίπω; ).1 

13. ι.ι :roτi ,ιιiι• :rί:rτοιοτu; Η ι.:; ;-ίγι•οι·

ται Η :?Η <το. ΚΙ naclι ('iιιc Χι·. 31i 

:?:? δΙJάκοn• ΚΙ. νgl. lat. i>!!ακόvτωv :Ίl Η 
(•Ιιιc Χι·. 36 :?-1 τr.ί .· ΚΙ nncl1 
(•1 ιιc Χ 1•• ~ιi 

1 arι·ιcψtione Η L :3 boni oa L Β 
IJono c:c 3.'-1 rιιtabantιιι· Elt ρΙΙta-
Ιηιηtιιι· 'Χ 10 'll neqιιitiae DiP111. 

νgl. gι·. ncqιιitii,.; χ 16 :;ίcιιt <Β 

16/1 ί cli!Jaιωs -;- ignί:; L :?2 ψιaf' 

(Gc) 11 φιί (:a L Pnsclι 
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σvμβαλείται δε 1]μίv τfl τοιαύτrι περl 
τοϋ σεί.1Jνιαζομέ1•οv διηγήσει ό λέ
γων l1• τfl Σοφίq. περl μεv njς τοϋ 
δικαlοv όμαί.ότητο;· »δι1ίγησις εύσε-

,j βοϋς διa πω•τος σοφία«, 

περl δε τώι• άποδεδομέ~·ωι·· »ό δε 
ϋ.φρωv ώς σεί.1]νη άί.ί.οιοϋταιιι. καl 

έστι καi l1• τοίς τοιούτοι; ίδείν 
όρμaς *** σvι•ιιρπάσαι δvι•αμένας 

141 προς έ:ταιι•ον τοvς μη έπιστάι·τας 

αύτιuι• np άιοερ,ιιατίστψ, 

1.) ώστε είπείι• άι• οίωΨt :τω·σέί.ψοι• 
εl1•αι έι• αύτοί; η παρ' όλίγοι• :ται•

σέί.ψοο1'. 
ίδοις δ' άι• :τάλο· μειοvμε1'01' το δόξω• 
εlι•αι lι• αύτοί; qώ;, ούχί rώ; ήμερι-

2U 1'01' τvγχά1•ο1• άλλά καi qιuς 1'Vκτε
ρο•οι• (καί σεί.ψιακοι• > κιιί f.:rί το
σοϋτοι• λ1jγοι•, έως μηδε (το) δοκοϋ1• 

- τ , p~ , , ' -
qως ειι·αι επι ,,ε:τομε1ΌΙ' ε1• αυτοις 

γέι·ηται. 
:?5 εί δε οί πρώτοι {Jiμε1'0t τa όι·όματα 

τοί; :rράγμασι διa τοιοϋτό1• τι ιbι·ό
μασαν το ηjς lπιί.ηψίας :τάΟος σεί.η-
1'tασμοι• ι7 μιί, κιιί αύτος έ:τιστιίσεις. 

5. Πατι}ρ δi τοϋ σεί.ψιαζο-
30 μέι•ου τάχα ό ί.αχwι• αύτοι• άγγελο; 

comιnendat auteιn l1anc nostraιn 
cle lunatico interprctationeιn, 
quocl clicit sapientia de constantia 
qniclωn iusti : 
»sapiens sicι1t sol pel'Inanetιι, 
de inconstantia anteιn peccatoris 
ita: >>insiι)iens auteιn sicut luna in
nlutatnrιι. et est vide1·e in talibus 
inφetns qnosclaιn qnasi ope1·un1 
})οnοrιιιη subιipere, ita ut sub
ι·ipeι·e possint ab lιon1inibιιs lau
cles, ab eis taιncn l1ωninibns qui 
nescinnt occnltaιn inconstantianι 
cordis eω·ιιηι. 

Yicles aιιtenι eos itel'UJn nιinni et 
quόd Yiclebatu1· in eis luιnen in
Yenitur non esse lιnnen dinnιunι, 
sed nocturnιιιn et lιιnare, et tam
diu nιinιti, ut nec Yideatnr lιιηιeη 
esse oιnnino, qιιοd aestiιηabatnr 
lιnηen. 

δ. Fω·sitan eι·go angclus, qui 
soι·t.itus est lunaticuιn illuιη taleιη 

4. 6 Sir. 27, 11 - 29-1D2, 32 Y~l. cιιιc Xr. 36 Or. 

9 *** ΚΙ, Koe ergίinzt (τιι•α; 1!'1 η1ίιι ui ίterun1 L 
ώσ:r.Ε(?Εί lργωι• rlγαθών ύφέ(l:r.ειιι) nacl1 rari Β 
lat. 18 :τάJ.ιιι (μειουμfι•οv; αύτοvς 

καί) Koe nacl1 lnt. I μειοί-μει•οι• Hu, 
Ygl. lat. μιμοίιμει•οι• :\1 Η cιuc Nr. 36 
21 (καi σεί.ηιιιακίη•) ΚΙ naclι Koe, 
ygl. lat. I καί2 < Η 22 (το) 
Dif'hl Κοο 

22 mino-
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(eίγt· :rιίσιιι· J.εκτfυι• ιΊ.ι•ι'Jρω:r{ι•ηι• φυ

χι)ι• ύ:rό τιι·ι τετιίχι'Jιιι ιΊ.γγέ).ιp 
( ιύ; ύ:rιί τll't :ιιιτ!!ί) ), ι]ξ'ιιί)ι• ιϋ; :rερl 
t•ίοίJ η)ι• ίιΗρόι· τιί)ιι ψυχιίJι•, ίι•α 

~; uύτόι· 6ύσητιιι μ ι) διΨηΟέι•ω ιΊ.:rο 
τοίJ ύ:rοδεeστlρuυ Μγου τοίJ iι· τοίς 
μαfJητιιίς Οcuα:τευΟ ιjι•αι ιΊ.:rο τοϋ 
:rάOot•;. :rι•t·ϊ!μα δi »ίlί.ιLi.οι• καl 

κωrμίι·« (, ei) τρυ:rοί.ογητ{οι·, (λεκ-
10 τέοι· > τάς ιΊ.ί.ιJγοι•ς καl :rρο; το δο

ΚΟVΙ' κιιλοι• ιίρ,ιιά;, v:rd τοίJ ί.ιίγοv 
f!κβαί.λιJμ rι·ω•. 

Hi 

20 

ίι·α ιΊ. τέως τις i:roίeι ιΊ.ί.όγφ φορίJ. 
~' • \ - β" • ~ • 

ι•ομι~ομει•α v:ro τω ι• ι..εποι•τωι• κα.r.α, 

25 μηκlτι μiι• πράττη άί.όγως κατά (τό 
ί.οι:rόι•, κατά) δl τr)ι• ί.ιίγοι• τιjς τοίJ 
• ΙησοίJ διδασκαί.{u;. 
(δυσίατοι· δέ τοvτο το :rάΟος καί 
lσχvρόι·, δοκοίί'ι• καί.ι';)ς :rε:rρίί.χθιιι 

30 τa ιηί καλώ;, καl έστιιι οϋτω; έι• τοίς 
τοιούτοι; μεγάλη ·ιj τοιαtίτη έι·έργεια, 

8 Ygl. ~Iarc. 9, 25 

(ι;;Ϊ t:ιιιιι•η ιlίceηιlΙΙΙΙΙ ι•st onιneιn 

ηηίιη:ιιιι lιoιninis sιι I ι :ιliφιο :ιηgι·
]ο cοιιstίtιιt:ιιιι, qιιnsi sιι IJ aliqno 
]ΙΗtι·e), ]>ateι· IHιinsιnoιli Ιηη:ιtίι:i 

:ι ιψell:ι tιιι', <lopl·eι::ιns cιuasi pι·ο 
filio ωcιliι:ηιη aηίιιιω·ιιιιι, ut lilιc
n'\t en111 qιιί ηοιι potest s:ιnari ιι 

J>Hssione Jιeι· YCI'Inιιn Ιιιιιιιilc ιlisci
I>ΙΙlonnn ιΊll·isti. si aιιteιη ctiιιιιι 
>>ηηιtηιη ot snr<lnωιι ιl:ιcιιιοηίη111 

intellegi ιnoι·:ιliteι· oportet, ιlicinι ns 
φιοηiaιη ipse inφetus inr:ιtionn
l>ilis, qιιi boni ιφecieιn Yidetιιι· lι:ι
l>erc, ιιιutωn et sιιrdnιn <laeιιιο
ηίηιιι est ιlicenιlωη, qnoιl a ,-erbo 
exJ>ellitui' Cln·isti 
sulins: quoni:ιιn ille φιi talis e:-~t. 
nec Yi<let instnιn Yel ininstnιn. 
φιeJna<lιηoclnιn caecns, nec reci
]>it. a<lιnonitioneιn <lisciμnloruιn 
CΊn·isti, qnenιaιlωodnιn sur<lιι:-;. 
iιleo οιηιs est ei CIΙristi SCl'Jl10lle. 
nt qui facicbat inrat-ionniJili pl'O
latione quae ]HΙtarentuι· a. Yi<lent.i
bus l>ona, ίaιη <le cctcι·o sinc r:ι
t.ione non aga t, secιιnιlunι yeι·

buιn aιιteιn ιloι:tJ•inae C~hristi. 
<lifficiles sιιnt acl s:ιηaηιlιιηι lιuins
nJOιli J>nssiones, IH'OI>ter qιιοιl for
t.ϊt.ei· ιleiciιιntω·, J>Ostquaιn ege
rint ea qιιae pιιtal)antιιr (non> 

3 (ώ; - :τ.ατ(!ί) Koe, ygJ. lat. 22 seι·nιo xpi Β 31 (non. 
4 τιuν ίατριuι• )13 ;) Ι. ύ:τ.ό του? Kl Dielιl, ygJ. gr. 
11 f (, εί) - Ο.εκτiοι•) Diι·lιl Kl Koe, 
ygJ. lat. 12 fκ{Jαί.ί.6μεναι ίι•α ί'.ίι• τι; 

(ίί αι!τό; ?) cιuc Χι·. 36 2:Jf (τό -
κατά) Kl naclι Dielιl, ,·gl. lat. 
28 - 192, 11 < δι•σ{ατον- σιι•ά:τ.εω; > κι 
mit cιuc Nr. 36, ,·gl. lat. 
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5 

ώστε ταύτψ δ ρε ι :ταραβάί.ί.εσΟαι. 

δεομέt·η ίι·ιι μετατεΟΠ ιl:το τοϋ :τά
σχοι•το; διa :τάσης :τίστεω; τοϋ Dε
ρα:τεύο ι·το;. 

10 lστι δf Ιί :τίiσα :τίστι; :ταραβαί.ί.ο
μέι•η κιίκκψ σιι•ά:ιεω;. 

15 

ΕΚ τούτου καί ό Παϊ-ί.ο; ώ(!μημέt•ο; 
εί:ιFΙ'· »έά~· lχr•J :τίiσω• τιjι· :τίστιι•, 
ώστε δρη μεΟιστάι•εινιι. 

20 οι1 γaρ EV μόι·οι· δρο;, ai.i.a κu.ί τά ., ,.. , - I .. , ,., 
αι•αι.ογοι• rωτφ :τι.ειοt•α μειιιστησιι· 

ό lχωι· πϋ.σαι• τ ι)ν :τ ί σ τ ι ι·· 
iίτις έστίι· ώ; κόκκο; σιι•ά:τεω;. 
έ:τεl έξοvΟει•είται μiι• ή :τίστι; ύ:το 

- ' {) , ' β , , 25 τωι• ω• ρω:τωι• και ραχvτατοι• τι 

καί εύτεί.έ; εlt•αι φαίι•εται. ηιχοϋσα 

δέ γ1jς ύ.γαΟιjς (τουτέστι ·ψυχιj; το 
τοιοϋτον σ:τέρμα :ταραδέξασΟαι κα
ί.ιϋ; δυι•αμέι·ης) ηίι•εται δέι•δροι• 

30 μέγα, ι;)στειι οί:δέι• μέι• τώι· ά:ττέ
ρωι•, τά δέ έ:ττερωμέι·α :τι·εηιατι

Κliις Ιι;τετειt•a τΟV OVQUI'OV<< Κατασκη
t'ΟV/' δύι•ασΟαι •·ΕΙ' τοίς κλάδοι;<< τιjς , , 
τοιαvτη; :τιστεω;. 

bona, et est operatio φιae OJ>era
tιιr in illis ιnala et sic nιagna et 
foι·tis inter oιnnia lllala, ιιt 11101ιfi 
a(lsiιniletιιι· nec expellatnr a pa
tiente nec 
exeat, ιύsi ι>er onιneιn fidenι eius 
qιιi J>assiones lιuiιιsmodi sanaι·e 
no,·erit; ex omni eniιn fide nιon
tes lιιιiιιsnιοdi transferuntιιr. 
oιnnis aιιteιη fi(les grano si1zapis 
cωφara tιll', 

sicnt potest fieι·i nιanifestnιn ex 
eo qιιi(leιn qιιocl scι·ibitnι·: si lza
btιe1·iti8 fίdetn sictιt granum sitza.
]Jί.~. ιlίcetis 1nonti kuic: tra.nsi 
Jιitzc illuc. et trωι8ib·it. 
a}>tld aposto}nιn aιιtθlll: >ΙSΪ }ιa

bιιeι·ο οηιηeιη ficleιn, ita ιιt nιon
tes transfera ιηιι. 

ideo aι·bitror qnonianι oιnnis fides 
gι·ano sitzapis conparatιιι·, quo
niaιn conteιηnituι· quideιn fi(leR 
a1> lιoιninibns et nlO(licnnι aliqui(l 
et Yile aιψaret, cunι vero conse
cntιnn fneι·it bonanι aniιnanι (i(l 
est reciι>ienteιn teιτanι seιnen 

lnιiιιsιno(li) ,,fit aι·bor ιnagna, ita 
ιιtιι sine J>ennis qnidem neιno, 
pennati aιιteιn (qιιi snnt spiι·it.a
liter ,,-olιιcι·ei' caeli•·) lιa bitent >Jin 
ι·aιnis ei ιιsιι. 

lί-23 Fa,.;t \"Vδrtliclι ~, ιι. S. 19~, 4-12 - 18 Ι. Kor. 13, 2 
2911 Ygl. )lattl1. 13, 31 f 

18 :rίiσav τι)ι• :rlστιν] :rlστιι• :r(ίιrω• Η 
213 ύΊ;] :rαραβαί.ί.ομiι•η? cιuc Χι·. 36. 
'·gl. lat.. 2-l ι;:rό] :rt1ριl cιuc Χι·. 36 
2;) τι Ηιι. yιzJ. c•Ιιιc Χι·. 36 lat. τe )I Η 

33 τιj;] τοί; Η 

~ 110\'ε'ι·ίt) \'Οlιιt>ι·ίt ~- 29 re-
cipίenteιn κι, ,·gl. gι·. ι·ecti 11omini:; χ 
31 f ρίηηί:; ... ρinna t i α 

;Jίί 



:\lιιttlι. I ϊ, 1-! ( -~0) Ί'οιη. XIII, 5. ι; 193 

(ί. "//ι)η οι"; ι· :τu!!ιιστι7ηιει• κιιί 

τιϊ 1./~n κιιί ~ψιίσωμει• :τψίτερο''· 
:τι;J.; σεί:ψιά!;ωι?ιιι ί/γετιιι ι) ύ:τιί 

τιι·ο; :τιΨύμιιτο:: U.κιιι?άΙJτοι• κιιί 

;ί κωrοίί κιιί ιίί.άί.οι• σκοτούμηο:: 

κrιi κιιτιιβιιίλύμει'ιΙ::, κιιi διa τί 
:τιιριhι•ι'!ιιίι• /στι τιί σεi.ψΗί::.εσΟιιι 
ιl:το τοί' μεγάί.ιJΙ• iι• ΙJΙ~(!ιιι•ι"(J κιιί 
ι)ευτf(!Ο1' μeτι'.ι. τιίι• ;μ.ιοι• ιμυστιj(!ΙJ::. 

111 /Jι• έτιι!ει· ι~ό Οειί: · ··εi:: ιίρχa: τij:: 
J•ι•κτr):((. 

ίατροl μiι• οvι· 'Ι ι•ιτωί.ιιγείτιt){τιιι·. 
aτε μηδέ άκά0α!}τοι• :τι•εί'μα είι•αι 

ι·ομίζοι•τες κιιτιl τιίι· τιί:τοι• ιli.i.ιl 

ι.; σωμιιτικr)ι• <τ(· σ·ι~μ:ττω,ιυι. κιι/ 'I ι•
σιοί.ογοί.'πε; τιl ύγψl ί.ηfτωσω• κι

ι·εϊσΟιιι τa lι• τιϊ Κf'ψιi.ιϊ κατά τιι·ιι 
συμ:τάι?ειω• τι/ι· :τ(!ι); τrί σεί.ψ•ιακοι• 
'I ιίj:;. ύγρaι· έχω• ιι·ι~σι ι·. ιί,ιιεί:; δf οί 

211 καi τι~ εύαγγεί.ίφ :τιστεvοι•τε; οτι 
τό Ι"Ιίσημιι τηι-.το ά:τό :τι•εύματο; 

ιlκιιΟάρτου. 

άί.άί.ου καi κωq ov 

li. Ηeι1 φιυιιiΗΙιι oμortρt ι·t 

ίμι.::ι \ΨΙ"ba. intc>Ι"}II'C'tarί, }ιriιηιιιιι 
φιηeι·ιιιιιιιι.: ψιare Ιιιηa ticιιs a ιηιei
Ιηtιιι·. φιi a :ψίι·ίtιι iηιιιιιιι(lο *** 
Yexatιιr. ct ψllli'C J!Hι.:~io Ϊ]Ιι-;a IIO

II1Cil ac~ιψit· a Ιιιηa. ψιηe J>O:':t ι;ο
Ιcιη ιηagιιιιιη Ιιιιιιίηιιι·e ηιcatιιι·. 

JHeιιϊci eι·go luφιaιιtιιι· ~i ω φιιιt_> 
Yolιιnt, φιi nec iηηηιηclιιιη sμiι·ί

tιιιη arbitrantιn· ~ecl coη>oralenι 
aliψιaιn ]Ι!ι~~iοηeιη. et clicant lnι
Ιnicla ιηοΥeι·i in c·a μite secnnclnιη 
aliqnaιn cωφιι:;:':iοηeιη acl lιιιηeη 

lιιnaι·e, CJUO(I Ιιιιιηiclaιη l1al)et na
tιιraιn. nos antωn, φιi ε>Yangelio 
snnnιs ω·eclentes, (lieinηιs ]ιanc· 

μassione111 iηιιιιιηclηιη ΙψiΙ·itιιηι 

lι• τοί; :τάσχοι•σιι• ι.ιύτο Οεω[!είτω 111 lιωηinibns O]>eΙ·ari. 
2;3 έJ•εργούμει·οι•. 

ό(!Q)ι·τε; Ji 5τι κιιι' οί είΟισμέι·οι 

:τιιρα:τί.ιισίω; τοί; έ:τιιοιδοί; τιίjι· Αί

γt•:ττίωι· l:ταγγέί.ί.εσίJιιι τι)ι· κι1.τιί 
το-ι\; τοιούτοι•; Οεριι:τείω• δοκοί'σί 

30 :τοτε έ:τιτυγχάιηι· έι• αι~τοί;, qι}σο

μη οτι μ ιί:rοτε v:rέρ τοi: διαβάί.ί.ειι· 
τa κτίσματιι το ι-. Οεοί.'. ίΊ·ιι κιιi άδικίιι 

ιιεί; το ϊ-ψος« i.u.i.ηO tί κrιi Οιijι•ται »εί; 
't ' ' , ., -

ουου.ι·οι· το στοιια αι•τωι•ιι. .. . 
"ff Ygl. (:ι-η. J. JΙΗ- 121f Ygl. Haι·nncl;: ΤΓ. 42, 4, ιο:~ -- :Hif \"gl. 

P:<al. ϊ2. ιif 

:! :rόπροι• )l 

ί.οιιται Koe. γgJ. lat. 
..L τό )I ι;, (τι 

31 οτι < )I 

tιrίsreoes Χ 

ι:J •ίτε] r2 βοιl

ι :J άκιίlJαρτω• 

Koe. ,·gl. lat. 

.J *** ΚΙ Kot:>. ,·gl. gι·. .) ι•t 

<C: 
dicunt χ 

l:J ιlicant Κο(•. η._!l. gι·. 

ι j ι-, lιtΙ11Pil Jιιιηίηιιrι• 0 

13 
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τό άκάΟαρτοι• τοϋτο :τι•εvμα έ:τι
τηρεί το•ιις σχηματισμοvς njς σεί.?ί
ι•ης καi οϋτως έι•εργεί, ίι.' έκ njς 

τηριίσεως τοϋ κατa τΟΙ' I τοιόι·δε ηjς 
;) σελψ•ης σχηματισμοι• :τάσχει1' τους 

rlι·{)ρώπους η)ι· αiτίω• 
δύξn τού ηιλικούτου κακού μ1) >>το 
ίlλαλω• καi καψοι•« λαμβά1•ειι• δ α ι
μ,; 1' ι ο 1' ' ai.i.a ό μέγας έJ• oύψll'l~ 

ω φωσηίρ, ό τεταγμέ1·ος >>είς άρχaς ηjς 
ι·υκτοςιι καi μηδεμίαι• έΊων άρχψ· 
ηjς τοιαύτη; έ1• ά-vΟριύ:τοις 1•όσου. 
καi ))άδικίω· γε είς το ϋψος« λαλοϋσι 

:τάντες οσοι :ταρa τι)ν τώι• ί1στρω1• 
Ι.) σχέσι1' ιτασiιι είι·αι τrJΙ• αίτίαv :τάJ•

των τώι• έ:τί γιjς (εfτε καΟοί.ικών 

εfτε καί τώι· καΟ' έκαστον) σvμ:ττω

μάτωι·· κιιί οί τοιούτοί γε άί.7]0ώς 
))l{}εJ•το είς οvρω•όι• το στόμα αύ-

:?0 τώι•ιι,κακοποιούς τι1•ας ί.έγοι•τες εlι·αι 
τώι• άστ{ρωι• καί ίlί.ί.οvς άγα{)ο:τοι

ούς, οι1δεJ•ος άστρου γε1·ομέι•ου ύ:τό 

τοv Οεοϋ τιί)ι• δί.ωι· ίι•α κακο:τοιzj, 

κατά γ ε τοι· • Ιερεμίω• ώς έν Θρψ•οις 
25 γέγραπται· >•lκ στόματος Κ'Ι.ιρίοv 

(οvκ > έξεί.εvσεται τa κακa καi το 
άγαΟόι•ιι. 

Εlκος δi δτι, ό'Jσ:τερ τοϋτο τό 
έ1•εργοv1• το1• καί.ούμε1'01' σελψια-

30 σμοι• :τι•εϋμαάκάΟαρτοι•έπιτηρείτο!J; 

obseιτat eni}}} quaeda1n schenιata 
lunae et sic OJ)eι·atuι·, ιιt ab obser
vatione qιιorιιnclanι sclιenιatιιnι 

lunae JJati lιo}}}ines nιentiatuι·, et 5ίS 
per hoc cnlJJabHenι clei ci·eaturaΙn 
oι;:tenιlit. 

ιιt onηιes {sicut dixiιnus) »HU· 

quitateω in excelsocι loquantιιr, 
φri aesti)}}ant ex efficientia stella
I'unι consistere οηιηeηι causanι 

οηιηίιιm infirnιitatιnn (siYe gene
nιliιιnι siYe · sρecialiιnn ), CI'i)\}i
nantes ope1·a clci et qnasdaω qni
cleH1 stellas dicent-es nιaleficas, 
quasdanι aιιtenι benefieas, cuΙn 

nnlla stella a cleo sit facta ιιt nιale
faciat, secιιnclunι Hiei·enιianι 

eninι, sicut in Lanιent-at-ionibus 
clixit: >•cle ore dωnini non pΙ·oce
clent nιala et l1onaιι. 

Foι·sitan antenι sicut iste in
nιundns spiritns *** obserYat 
quaedanι lιιnae sclιeωata, ut 

lff Ygl. Π 195, 1 An.: άJ.i.' ό δαlμωι• έ:τιτηρεί τιι•α; τιj; σεi.ψ·η~ σm•όδους 

καί έπιτίθεται τip κάμι•οι•τι. ίι•α βλασφημιjται ό :τοιιίσα; αύrιίν- 7 Ygl. :\Iarc. 9, 25 -
10 Ygl. GC'ιι. 1, 16 - ι:J Vgl. Psal. ί2, 8 - 19 Psal. 72, 9 - 2~ Thren. 3, 38 

23 ίι•α κακο:τοιιj < :\Ι 2-1 γε] 

enim Iat. 26 (ούκ/ ΚΙ. Ygl. lat. I 
κακά ΚΙ, Ygl. Iat. καίJ.ά :\Ι καί.ά Η 

28 ότι < :\Ι 28 f τοίίτο τό καί.οvμει•ον 
:\Ia τοϋτο τό έι•εργοϋι• τόι• καί.οιlμεvοι• )IC 

(ί. m. ιιηd s. 1.) 

ι. 3. :Jo. scllemata etc. e scis
Ιnata etc. χ lff lat. ίibersctzt ιιn
genau HJ sicut ιιϊximns] ygl. gr. 
103, 32 1-1 1. cxcclsum ΚΙ 16om
neΙn χ < μ 19 et qιιo:;cian1 Ga L 
2:) ιlicit G L 211 *** ΚΙ Koc, Ygl. gr. 
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τιjς σFλψιης σχηματισμού;, ίι·α iι·ερ
γιίσn εί; τόι• διά τιι·ας αίτία:; :τυ.ρα
διδό,ιιrι·ω• αιίτifj καί μ ι) :τοιιίσω•τ,ι 
έαvτόι• ι'.ίξιοι· qρουρύ.; άγγελικιjς, oi:-

;i τως καί i1λί.α· :τι·εύματα καί διιιμόι•ι,ι 

:τρός τιι·ας σχιιματισ,ιιοι\; τιϋι• ϋ.ί.
ί.ωι• ιlστέριιΗ'. ίl'lι μι) μόι·οι• σFi.ψ·η 
ιli.i.u καί οί ί.οι:τοί ί.οιδοQηΟώσιι· 
άστέρε; ύ:τό τών >ιιlδικίω• εί; τό 

1 (I V1f10ς« ί.Ιιί.ο·ύJ'Τ(J)J', 

iστι γοϋι• ιlκοvσαι τώι• γει·εΟ/.ω/.ι)

γωι•, τι)ι• αίτίω• :τάσης μω·ίuς καί 
15 :τω•τό; δuιμοι·ιασμοϋ άι•αιμρόι•τωι• 

έ:τί τοί•; τι~; σεi.ιίι··η; σχημuτισμο·ύ:;. 
δτι μέι• οvι• οί τόι• καλο·ύμει•οι• σt).η
ι•ιασμόι• :τάσχω•τες έι•ίοτε εl; τό 
ϋδωρ :τί:ττοvσι, διjί.όι• iστιι·· δτι δέ 

2U καί είς τό :τύρ, σ:τω•ιιύτεροι• μέι• 
λ \ ' ~ \ β - ' ~ \ 

:τ φ• και uvτo συμ αιι•υιι εστι. και 

οϋτω δυσίιιτόι• έστι τό ι·όσημα τοϋτο, 

ώς καί τοv; έχοι•τας χάριι• fJερα:τεύειν 
δαιμω·ώl'τας ότέ μέι• a:ταυδϋ.ν :τρός 

25 τούτο, ότέ δέ μετά ι•ησπιυ)ι· κuί :τρο
σεvχών κuί :τλειόι·ωι• κuμάτωι• έ:τι
τvγχάι•εη·. ζηη}σεις δέ εi, wσ:τερ έι• 

τοίς άι•Ορώ:τοις_, οvτω καi έι• τοίς 

:τι•εύμασι τοιαϋτά (έστι) σvμ:ττώ-
30 ματα, ώς τιι·a μέι• αύτώι• ί.uλείι• τιι·a 

δέ άλαλα είι·αι, καί τιι·a μέ~· άκο·ύειν 

ιψcrctιιr in cu φιi JΙΙ'ιψtcι· nliφιas 
causas tn1ditns cst <ci/, sic et alii 
ιlacnιoncs sccωHlιιιn aliφιa ( ali
:ιrιιιn) stcllanιιH ι-;c}ιcιtΗι ta insi
ιliantιιr cis, φιί non pracbιιenιnt 
~e dignos cιιstoιlia angelornn1 
sanctonι111, ιιt. noH sola luna, sed 
etiaιn stcllac ιΨtcι·ae lJlasplιe

ιηcntnr a b lιoωiιιibus, qni in · cx
celsunι iHiφιitateιn<< loqιιi non 
dnbitant 
ct }JOnerc »in caclιιιn os sιιuηιιι. 

9 Ygl. Psal. 72, 8- 2;) Ygl.l\Iatth. 17,20 ''ar.Icct. 

3 f καl- άγγεί.ικιj; tilgt Koe hier 
und sclιiebt dafίir naciι lat. lιinteι· 

άστlρWΙ• Ζ. 7 ein (έ:ιιβοι•ί.εύοι•σι τι'[J 

μ1j ποιιjσιιι•τι έαιιτόt• ϋ.ξιοι• φροt1Qύ.; άγγε

i.ικής) I μιj s. I. ::\IC 22 οϋτω ΚΙ 
ότι ~ΙΗ 211 <έστι) Diclιl ΚΙ Κο(' 

31 ili.i.αi.α Η 

2 <t>i) Koe, Ygl. gr. 3/4 (ali-
aηιιη) Dieiιi, vgl. gι·. 4 sciιemata ρ 
scisιnata χ ί soi ac Ιιιηa L 

12 caeiιιιn ρ (in notis) caeio χ 
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fτε{!α δέ κεκωqώσΟαι. εύψfJιίσεται 

γάg wσ:rεg έι· αvτοί; 1j αίτία τοϋ 

εlι•ιιι ίικάι?αρτα, οvτω; καl διa τό 
αvτεξούσιοι• αύτιϋι• καταδεδικάσι?ο.ι 

5 αvτa τό είι·αι ίίί.αί.ιJ. κιιi κωφά. καί 

γάρ ίιι·Ορώ:rωι· τιι•F:; τι)1• τοω.ύτηι· 
καταδίκην :rείlσοι•ται, εί γε 1] τοi' 
:rροφι}του εvχι) ιο; :rι•εύματι άγίφ 
εlρημfι•η i;τ;ακουσ{) ι}σεται, έ1• ?l i.l· 

10 Ι.εκται i:rί τιι·ωι• ά.μαgτωί.ώι• · »ίί).ιιί.a 
γε1·η0ι}τω τa χείί.η τιi δόί.ιαιι. οvτω 
δi τάχα κrlί οί κακώς χgησάμΕJ'οι 

ταίς ίικοαί ς καί :rα{!αδε ξά,ιι F/'01 UΚOIJ1' 
ματαίω· κωq:ωι?ιίσοηαι ύ:rο τοϋ εi-

15 ;τ;όιτο;· ''τίς έ:rοίησε δύσκωιrοι• καi 
κωq:όι· ;(( ϊι·α μι) :rί.είοι• :rrιραδέχωι•

ται ίικιιι)ι• μιιταίιιι·. 
ι. 

Έ:rεi δέ εί:rει• ό σωτι}!! · ι7J γ ε -
3U ι·εa ίί:rιστε καί διεστρα,ιιμέ1·η, 

έμqυ.ίι·ει οτι έκ δωστροφj; ιί κrιχ.ία 
:rαρεισεί.ι}ί.ι·ι?ε. :rrι!!a φ5σι ι• γει·ο
μέι•η 

καΙ διαστψ)Γf οι•; ι/,ιιii; :rε:rοιηκυία. 
35 οί.οι· δε (ο~ιιαι) τό τcΖιι· i:ri γη; ILI'· 

111 l':;al. 3ο. Ι fl - ι.; Εχ. 4, 11 

6 τι)ι•] μiι• ί. 

ί. Ρω;t l1aec Yicleaιnιιs, qnoc\ 
loqΙLens ac1 ι)atι·en1 lιιnat.ici c1oιni
nιιR c\ixit: ο ye1ιeratio ·incredtιla et 
perι·asa. qtωtιsψue eι-ο Γobiscunι ? 
qιιousq·ιιe ]Jatiar ι·ο8 1 ηaιη qιιο

ηίaιη ιιοπ ]JOtιιeι·unt euιn sωιare 

neqιιe i ι)sί clisc·iρn1i Iesn CfUasi acl
lnιc ιnoc1ic·ae fic1ei constitut-i, pro
pterea c1ixit: ο generatίo iπcredtιla. 
et si illis dixit: ο ge1ιeratio i1ιcre
ι/·ιιla, nobis φιi(l clicat ? 
et Cj110(1 ait ρerι·erM ORtenc1it, 
qιωniaιn ex ι)en·eι·sitate ιnalitia 
est intωdΙΙc·ta extι·a natnranι 

fnc·tn. 

pι~to aηteιn propteΓ })eιτersitateιn 

ιι; qιιίι! Β 22 ψιοιιsηιιe (!, Ygl. 
S. 19ί, 5 nsquε-qιιo χ 3;J antenι 

+ qιιο<l C:"· r. 

5ί9 



:\Ιιιttlι. Ιϊ, Η ( 20) 'lΌιιι. ΧΗΙ, 6. i 197 

,-; 

" ' ' ) ' ' ' R ' ΙΙ(!ω:rωι• γειΌ; ι ιιι τψ• κιικιιιι• l'ιt(!ΙΙΙΙ-

, ' ' ., - ' R' 
μειΌ:; κιιι τι1 ι· μετ ω•τι•ιι• ιιιιιτΙJι 1,φ• 

ιj σωτ ι/ΙJ εί:ιε τι) f~ οι:; :r ι: τ f' μ Ι' ι?' 

J\ιι i'iJ ι• Fσο μ ιι ι: 

:rΙJοt·ί:ιομει• ιιf.ι• ιl:rι) μi'!ιιι•:; εί:; τι) 
,.:u ι• Fχ ητe :ι ί στ ι J' ιδ; κ,)κκυ J' 

σιι•ά:rεω:, f~'!t·iτt· τι~ ?ίΙJεΙ τιι·ύ

τφ κιιl τu έξι"j;. οΜiι· ι)' ιίττοι· κιιτU. 
10 TU qιιιι•ιίμει•οι• ιίμίι• Τ';!ιιΙ'ιίτεΙJΟΙ' ΚlLL 

ταvτu. εί; τι)ι· τι):rοι· ί.εί.έξετιιι. οΙJη 
f~,. τούτοι; ο~ιιιιι ί.iγf·σΟιιι τιl; t~,. 

κακίι~ κηι•μέη] κιιi μεγάί.!J γεγt·ι•η
μέ1•α; ίιι-τικειμέι•α; διΨάμει;. ιιίτιι·ες 

1;ί ι()σ:ιε!!εl έρηρεισμέι•αι είσlι• t:,, ταί; 

τώι• aι··θρώ:ιωι· ψι•χαίς. έ:ιuι• ο(.ι• i/χn 
τι; >>τι}ι· :ιϋ.σω• :ιίστιι•ιι, ι"ύστε μηκέτι 
:ιε(!ί τι ι·ωι· t~,. τοί; ίε'!οί; γρά,ιιμασι 

κειμέι·ωι• ά:ιιστείι•, ;ωl τοιιιύτηι• 

211 αύτ'fι~· t!χlJ, ύ:ιοία ιjι· ιί :rίστις τοίi 
Άβραaμ :ιιστεύοι·το; τι~ Oεi[J έ:ιl 
τοσοϋτο1•,wστε J.ογισΟιjι•ιιι τι/ι•:ιίστι.1' 
u.ύτοϋ ι•είς δικαιοσύι•ψιι. lχει ~>τι)ι• 
:ιϋ.σω• :ιίστιι·« ι':.ι; κι)κκοι· σι ι·ά:ιεω ;. 

2;ί εlθ, ό τοιοϋτο; iρεί τι'[Ί όρε ι τούτψ 

(δείκηψι δέ »τό ill.ai.oι• κu.l κωιτuι••< 

έ1• τφ ϊ.εγομέι·φ σεί.ψιά?:εσι?αι :rι•εv-

totiιι:; Ιηιιηιιιιi Ιfι•ηι'Ι'ΪΙ'Ι φιaι>ί gru
\'atιικ ιnalitiιι cοι·ιιηΙ ι>t conn·ι·su

tiune cιιι11 ι>ίι-; <lixit: ·ιιsqιιημιο ero 
ι·οlι ίsι··ιιηι ! 
ιμιο·ιι.~φιe μιι/ίιιr ι·ο.~? 

6 \'gl. n. S. 1!J:!, ~ff - if[ Ygl. Hi(•ron. in :\lat.t\1. 1~4 <"': μιιtαιιt ιιlίq·ιιi 
Jidetιb yrαιιο sίιιapis cuιιιpαi'Cιtιιιιb pαι'Ι'ιιιιι. dίci. qιιο ι·cyιιιιιιι. cαιlοι·ιιιιι. yι·ιιιιο 

sinapis cοιιjerαtιιι· ... qιιiιlrιι·ίιιι. ιιίt ,ι[ίcι:tίs ιιbοιιtί lι·ιιίc: trrιιιsi /ιίιιc rt tι·aιιsi
bit« - 11 ff \τ gl. Oι·ig. l1oιn. XIJ. 12 ίη J eι·. (ΠΙ, 98, 14 ff): :τοϊα δέ ίl!]η ιτ"ο

τεο•ά; ... ό διάβολο; OQo; σκοτεο•όι• ι:?στιι•. οί ι1Qχοιιτε; τοϋ αίiύι•υ: τυι~τυιι οί κuτr..ιρ;ιού
μσ•οι U!!1J elσί σκοτι·ιι·ά. καί τό δαι,ιιύι•ιuι• ύ σeί.ηι-ιασ,ιιδ; Of,!o; ιjι• κτί .. - 1 ί. ~3 \τ gl. 
Ι. Κο1·. 13. 2- ~~ ff Ygl. 0Pn, 1.'i. 6 (Riiιn. 4, 3) - ~6 \'gl. :\lιιι'(•, Η. 25 

11 ί.eί.έξεται] τού ί.έξετω :\1 1 :ι,16 ταί; 
τώι•] τισιι• Η 22 ώστΕ] ι~; Η 

22 f τιjι• :rίrrτιι• aVτoii] tιι~τ{;ι :\1 

2 n1nlίtίae χ, <'οrι·. Κοι• 

φιeφιn Β 

i) HS· 
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μα)· μετάβα έι•fJει• (δηλοJ•ότι ά:τό 
τοϋ :τάσχοι•τος άJ•fJριύ:τοv) (έκεί\ 
(έ:tt τάχα τiJi' aβvσσο1•) Καt μετα-
β , • δ' , , Λ , -

ησεται. ο ε α::rοστοι.ος ει•τεt'-

5 {)η• (οlμαι) τψ· ?ψ•ορμη,, ί.αβiiη• μετa 

aποστολικής εl.:τεJ' έξοvσίας τό »καl 
laι• έχω :r.iiσaι• τη,. :τίστιν ώστε όρη 
μεfJιστάι•ειι•ιι· ού γaρ έJ• μύι•οι• όρος 

άλλa καί τa aι•άλογοι• avτip :τλείοι•rι 
10 μεfJίστησι1• ό έχWJ' »πiiσαι· τι}ι• :τί

στινιι, ijτις έστtJ' ώς κόκκος σο•ά
π ε ως· καl ούδέ1• γε τούτφ τip έ:τl 
τοσοϋτοι• πιστεύοιη lσται aδύ1•ατοι•. 

πρόσχωμεJ' δe καl τcp τούτο τό 
15 γέJ•ος ούκ έκπορεύεται εί μη 

έ1• προσεvχfj καl J•ηστείg., ίι,. 
, δ' , {} I , , 

ει :τοτε εοι :τερι ερα πειαν ασχο-

λείσfJαι 1/μii; τοιοϋτόJ• τι :τε:r.οJιfJότος 
τιι·ός, μή όρκίζωμεJ• μηδέ έπερω-

20 τώμεν μηδέ λαλώμε1• ώς άκούο1•τι 
τφ aκαθάρτφ πνεύματι, ai.λa »σχο
λάζωιτες :rροσεvχfί καί J'ηστείφι έ:τι
τύχωμεJ' :τροσεvχόμεJ•οι :rερl τού 
πεπονDότος (σωτηρίας τijς άπΟ 

2.3 fJεοϋ) καl τfj έαvτώι• 1•ηστείg. 
ά:r.ιύσωμε1• ά:τ' αύτοiJ τό aκάθα!]τΟΡ 
πι·εvμα. 

8. Σ(vσ)τρεφομέ1•ω1' δέ 
αύτώJ• είς τι)ι• Γαλιλαίω• εl:τεν 

30 αvτοί; 6 'Ιησού;• μέί.λει ό vίός 
τού aJ•fJρώ:r.ov :ταραδίδοσfJαι 

εlς χείρας aι•{}ρώ:ιω1' (17, 22 
[23]). 

Yidea~nus et.iaιn illιιd φιοd <licit: 
hoc gen~ιs non eicittιr nisi irι 
ieiu1ιiι'.s et oratiωtibus ut, si ali
'qιιan<lo oportuerit nos ciι·ca cuι·a- 580 

tioneιn tale aliqιti<l })atientium 
perιηanere, non adiuι·ennιs neqιιe 
inteι·rogeιnns neqne loqnaιnιιr 
qnasi andienti spiritni innnιndo, 
se<l ψern1anentes oι·at.ionibus et 
ieinniisιι impetrennιs patienti sa
luteιn a deo, et abigaιnιιs ieiιιniis 
et oι·ationibιιs nostris spiritus 
ιnalignos. 

8. Con-ι·e1·san.tibus atιtent ipsis 
in Galilaea ιlixit eis Ι es~ιs: jutu
r~ιm est ut Jili~ιs lιoιniπis tradattιr 
in manus lιomi1ιtιnι, et occide?ιf 
etιιn, et posf tertitι?ιt die1n resurgef. 
ef co?ιtristatι' s~ι1ιt ?'elz.eιnenter. 

lff Ygl. Oι·ig.lιonι. XII, 12 ίιι Jer. (III, 98, 23f): »έν{)εv« ά:το τοϋ dl't9ρώπot•. 
»έκείιι έπl τον τό.:τιn• TOI' οlκείοι• αύτοϋ. - 4:-12 Fast 'vδrtliclι = ο. s. 192, 17-23 -
6. 10 Ι. Kor. 13, 2 - 21 Ygl. Ι. Kor. 7, 5 

2 (έκεί) Kl, Ygl.lιom. XII, 12 ίη 
Jer.(s.oben) 2·Η(σωτηρlας--θεοϋ)Κl 

nachDielιlKoe. ygJ.lat, 2~ σ(ι•σ>τρε

φομfι•ωι• Haιιt;;clι τιτ. 3-1. 2a, 58 

16 et + in (~ L I ut Kl et χ I 
quando Β 22 permancιιtes + in Β 
24:1 icinniis et] anclers gr. 28 illis L 
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Καl ι)rίΕη γε t~κείι•οις ταύτα 

ι'σοδυι·αμΕίι• ϋτι ΜJ(!ξrιτο δεικι•·ύnι• 
τοί:: μιιΟ·ιιηιί; ϋτι r)εί rιι;τοι• t·ί;• Ι ε ρο

σύi.ι•μα a:πi.ΟΕίι· κrιί :roi.i.ά :rαΟείι• 
• ' - β ' ' , :'i ιι:ιο τω ι• :r{!εσ υτεροΙΙ' κrιι α(!χtε-

ι ο 

' (!H•JJ'II, 

τn δέ οίο χ οϋτως lχει. ού γάρ ταύτύν 
t~στι τό ύ:ιοδείκιΨσΟrιι >>τοίς μαθη

τιιί; ότι δεί αύτόι· είς • Ιεροσόλυμα 
Ι :ί ιl:rεί.Οείι· καl :τοί.λa :rιιΟείv 

' ' - β L ' ' , α:ιο τωι• :ιρεσ υη·ρωι• και αρχιερεωι• 

καί γραμματέωι·ιι καί μετά τό πα
Οείι· >>ά:τοκταν·Οijι•αι καlιι μετά τό 
ιlϊοκτω•Οιjι•αι >>τfί τρίτη ήμέρq. έγερ-

:ω {) ιjι•αιιι, 
τιp ί.εί.έχΟαι αύτοίς οvσιι· έ·ι· τ fί 
Γιιλιλαίq. (ο:τερ &νωτlρω ού μεμα
Οι}καμει·), ώς aρα μέί.λοι ό ιιΣός τού 
άι• ι9 ρώπου π αρrιδ ί δ ο σ-θ υ. ι· τό 

25 γάρ :ταραδίδοσΟαι &ι·ωτέρω μέι• 
ούκ εί(!ητο.ι, ι•ϋι• δέ κιιί ότι ε ί ς χ ε ί
ρας ιΊ.νΟριhπωι•. έφ' φ ζητι}σωμε/' 
·ύπό τίι·ος μli.i.eι -:εαραδίδοσ/Jαι 
είς χείρας &ν-θριόπων 1] τίι•ωι•. 

30 lκεί μέJ• γάρ ύφ' ι~ι· -:εείσεται διδα
σκόμεΟα καί l1• φ τό-:εφ πείσεται, 

Et ])Ηιιlο ~nιpeι·iιιR (1ictιιιn cRt: 
.. ι·xiι1(lc ('()C]ιit lesιιs ostcndei·e 
ιliscirηιliR χιιίs, qιιοηiιιιη οrιω·tρt 
cιιιη iι·c in 1-Iiι-roxol,yBHι et nnι]t.a 
])ati a seniω·iuιιs (•t ιιrincirιiJηι:,; 

saceι·dotιιιn 

et scι·ilJis νοpιιli et occiιli et terti:ι 
<lie ι·csιιι·geι·cιι, ct vωentιιr qui
<leιn lιncc illis siιnilia esse, nt fa
cile qnis (licat ({ΟJηiηιιιη eadenι 
i ρsa rcpeteι·e. 
quo<l non cst it.a. nec eniιη id 
ipsιnn est, ostendere <liscipulis 
»quoniaιn opω·tet eι11n ire in 
Hierosolynιa ct ιnιιlta pati" 
et ceteι·a, 

et (liceι·e <1isciιηιlis i1ι Orιlilcιea 
constitιιtis (qιιο(l non <li(liciιnιιs 

sιφra), qιιia f1ιt1f.1'1ιιιι est ttt filius 
lιonιiιιis tl'(t.dat·ιι?·. tradi eniιn eιιηι 
sιφeι·iιιs non est (lictιιω, l1ic a ιιtem 
non solι1111 tι·a(len(luιn, se<l etiaιn 
in ηιωιιιs lιοηιi1ιιιιιι tJ'a<len(luιn 
aH<liιnns. in quo ι·eqιιiι·aιηιιs, a 
qιιο est tι·a(len(lιιs in 1nan·ιι.s /ι.o
·ιnin.tf.1n ant in qιιω·ιιιη. illic eniιn 
(loceιnιn·, a qιιil)ιιs })atietιn· et in 

2 l\Iattlι. 16, 21 - 13ff l\latth. 16, 21- 28-20;;, 30 Ygl. cιuc Nr. 37 Or. 

1 γε < ::\1 2 ff. 26 ff gr. l~ίίrzt 
;),'6 άρχιερέαn•] + καί γραμματέω1• i. 
27' ι])] ί1 Η 

4 hiel'Osol~·ιnanι G0 (Β) 15 lιie
ι·osolimam Β \ })ιtti + et occidi 
Pasch (vgl. gι·.) 
Pasch dicimιιs L 

22 di<liciιnιιs ~-

23 qnia] qno-
niaιn L 24 trιιιΗ enim eιηη ΚΙ 

naC"Iι Κο~, ,-gl. gι·. tradeιHiι11n χ 
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έηu.ϋΟα Μ l:r' lκείι•οι; μαν·Οάι·ο,ιιει• 
iίτι τύ )ΙΠολί.a :rα0είι•« αvτόι• ύ:rό τώι• 

ι β ι ., ' ι 
:rροειρημει·ι•JJ' συ μ αιι-ει, ουκ εκει-

ι•ωι• :rρώτωι· αίτίωι• γιι·ο,ιιlι•ιιJΙ' τοϋ 
,) »:rολί.aιι ω'τόι• :rαΟείι•. άλλ' i} τοϋ :rα

ρι.ιδιδό1•το; ή τώι• :rι.ιρι.ιδιδόι•των αύ
τοι• εl; χείρα; &.ι·Ορώ:rων. ό μέ1• 
OUI' rτ·ι}σει ότι τοϋτο διηγούμει·ο; ό 
ιl:rόστολό; ψησι :rερί τοϋ Οεοϋ· 

ιο 4)ς γε τοι' ίδίου υίοϋ οvκ iφείσατο, 
ι1).}.' ύ:rέρ ιjμιίJι· :rάι•τωι• :rι.ιρέδωκει• 

' ι 
rιυτοv«, 

;:δωκε δέ καΙ. ό vίό; ))ύ:rέρ ιjμiϋ1• έι.ιυ

τόι•ιι εί; Οάι•ατοι•. ωστF ov ,ιιόι•οι• ύ:rό 
ι.'i τοϋ :ιατρό;. ιli.i.a καΙ. ύφ' έαυτο~ 

:rαρεδόΟη. 

έτερος δέ ού μόι·οι• έκείι·ο ai.i.a και 
τa lκκείμει·ι.ι έ:rί τό αύτό συJ•αγα
γιον φ}σει :rαραδεδόσΟαι :rρώτον 

:?ο ύπό τοϋ Οεοϋ τόι• 1.1ίόι• 
είτα πειρασΟησόμε1•οι•, εlτα &.γω-

, τ I •' '{)ι ι•ιουμε1•ον, ειτα υ:rερ αv ρω:rωι• 

:rεισόμε1•ο1• ιj καί ))όλοι• τού κόσμου«, 

iι·α αύτοϋ aρrι ))τt}ι· ά,ιιαρτίω•«, 
:?.) τip aρχ01•τι ))τοϋ αlώι·ο:; τούτου« καΙ 

τοίς ai.i.oι:; aρχουσιι· αύτοϋ, εlτα 

ύπό τούτων εlς χείρα; ύ.Ι•Uρώ • 
:rων αύτόι• :rαραδίδοσ{}αι τιίJ1• 

ιi."lOΚTεΙ'OVI'τWV αυΤΟJ', :rαράδειγμα 
3ο δέ :rαραί.ιιrτ Οι}σεται τa τοϋ Ίιbβ. 

qιιο loco J)atietιn·; lιic anteιn ιlis
ciωιιs, qιιοιl nιnnltaιι 1)assnrns est 
a snpι·adictis, non Ϊ])Sis (primanι) 
cansan1 pι·ae\)entibus nt ιnulta 

J)atiatnr, seιl Yel eo '·el eis, qni 
tι·aclidernnt enιn i1ι ?ιιπ?ιtιs hωni
ιιtιηι. 

tι·aditιιιn igitnι· filiunι apostolns 
naιτans a deo patre tradituιn 
ιnanifestat ita: ))qιιi unico filio 
sιιο non pepercit, sed pro nobis 
oιnnibns traιlidit illnnι<<. 

alins anteιn non solι11n illnιl, ι,;ed 

etiaιn conseqnentia congregans in 
idipsιιm. ιlicet }H'imιnη quicleιη a 
ιleo tι·a<litιιιη filiιnn 

J>ι·incipi )):o;aecnli Jnιins« ceterisqne 
J)rinciJJΪl)lιs eins, <lein<le ab istis 
t.ι·aιlit.ιnn iιι nιωιus hoιninuιn qni 
occiderιnιt eιnn. et exeιnpli cansa 
accΪ])Ϊet illn<l, φιοιl est scι·iptuιn 
de Iob, 
qni J)rΪlllUΙn traιlitus est a deo in 
ιnanιnn diaiJoli, sicnt dicit: 

~f Ygl. :Ίiattl1. 16, 2ι - :) Ygl. :Ίiattl1. 16, 21 - ί -12 Ygl. cιιιc :Nr. 38 
Οι·. - 1U Rδm. 8. 32 - 13 Ygl. Gal. Ι. 4 - ~3 Ygl. Ι. Jol1. 2, 2 
~-l Ygl. .Jolι. 1, :?9 - 2:) Ygl. Joh. 14, 30 - Ygl. Ι. Κοι·. :?. 8 

:; di.i.' ιί Κι, Ygl. lat. ιlί.).ύ. :ΊΙ Η 

11 ΟεοvΊ Dεοϋ *** Koe, ygl. lat. 
ι:J-16 lδωκε-:lαρtδόΙJη < :ΊΙ, Ygl. 
lat. 19 :rιιραδιΜσθυ.ι :ΊΙ 21 εlτα1 ] 

Ι. <γειΨΙιiJησόμfi'ΟI' ' f1τα? κι I :lFI(!fl• 

1Jι1 σι)μιι•οι• Η 

3 (prinιaιn/ Die!Jl, Ygl. gr. 
1U dil'ι't ΚΙ <licit χ I JH'il11ιιm] i}JSUJ11 L 
~U accipiet] accipe et G L 31 a deo 
est L :J~ n1annm μ manus Koe 
Jl161HI Χ 
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·ι'ι)οι\ :τάι•τα δσιι t:στίι· ιιι~τι~ ι)ίι),.ηιι 

f~ι• τιϊ lf't!!ί σοι•· 

ιtί.ί.ιl ιιι~τοιi μιj U'J'!l"· Fίτιι ι;ισ:τημ·/ 
;ί :ταριιδοΟέι•το; ύ:τu τοίi διιιβι)ί.οι• τοί; 

ίiρχιιι•σιι• ιιύτοii τοί; ιιίχμιιί.ωτΒvοι•

σι, τοί; ί:τ:τcfσι, 

- β ' ,. ~t ., - ' 
τι:J κατιι ιιιιΌι•τι υ ι; f".., ιιιι!!ω"οι• :τι•ρι, 

111 τι~ t:κ τιj; f1(!ΙJ,ιtία; έi.Οι5πι μηιl.ί.φ 
:ιι•cύμιιτι κιιί τιjι• οίκίιιl' χιιί.άσω•τι. 

t1:ιιστιίσεις δέ ft'. wσ:tf(! τοί; ιιίχμιι
ί.(Ι)τεύοvσι :ιαριιδέδωκF τι1 τοίi 'fι;Jβ 

κul. τοί; ί:ι:τείiσιι·, *** οί!τω; κιιίτιι•ι 
I ;) έι'f'[!γείq. < τυΊι· > δ:ιu ιιτοι• Uf!χοι•τα 

τιjς έξουσίας τoii άlf!o;, τoii :ιι·εύ
ματος τοίi έι'f'.]γοfι·το; ι·ί':ι• /ι• τοίς 

ι•ίοί; τι/; ά."lΒι Ο ε ία;<~. 
,., ·~-ο β- -~'' ιι•α το εκει ει• κuτα αιι·οι· :ιι·ρ ε:τι τα 

211 :ιρόβατα τοϋ Ίι:Jβ έξ οι1ΙJω·οv όιμ9!ί 
κα.ταβαίι·οι· τι~ ά:ιαγγέί.ί.οι•τι. τifΊ 
'Τ'β tι - " ., - ., -ιω οτι >>:ιυρ ε:ιεσει· εκ το ι• OVf!aJ'OV 

' , ' 'β • -και κατεκαυσε τα :τρο uτιι αυτοι•. 

καi τούς :ιοιμέι•ιι; κατέιταγεJ' όμοί-
~5 ωςιι, :ιαρα:ιί.ησίω; δέ τούτοις ζητιί

σεις, εί καί τό ιοέξαίι{Ι'η; μ/Ία :τι·εv
μα ά:ι:ό τιjς lριί,ιιου« έί.Οόι· καi άψά
μει•οι• ιιτώι• τεσσάρωι• γωl'tι7ιι· τιjς 

' ' η - (' ' ' Jι. 'β -οικια;ιι εν τι τωι· υ:το τοι• uια οι.οι• 

..... 'δ .δ'β" • -30 ηι·, φ :ιαρε ωκει· ο ια οι.ο; το ιιτων 

υίώι•ιι >>κrιί, τώ~· Οι•γατέ(!ωι•ιι τοίJ '[υ)β 

συμπόσιοι•, ίι•α συμ:ιlση "IJ οίκίu 
έ:ιi τu :ιαιδίαιι τοv δικαίου κιιi τε
ί.f'υτ ι] σ ω σ ι ι•. 

·Cι:(.'C tι·ιΗΙο ti!Ji οιιιηίa φιιιe }ΙOs
siιlet" 
ct ίteι·ιιιη: ··CCC<' tnιιlu tibi cιιιη, 
tιιηtιιηι ιιιιίηιιιιn (•ίιιs seιτιι·'· ac
ι·iιιiens ιιιιteιη <liHiιulιι:-; bοηιι eiuH 
ί11 }>ιιtestatenι tηιιlίιlίt μι·ae(loni

IJΙιH et eφιίtίiΙΙιΗ, ψιί feι·cι·nnt 

(.'01'111\Η tι·in". 

,ψ}e ergo ne fω·te, :-;ίcιιt. bona Iob 
(lialJolιιs tι·a(}Ϊ(}ίt in ηιaηΙΙι> prae
doιnιιn (et eψιituιn) accepta 
}Jrius potestιιte a cleo, sic et ali
φιa O}Jeι·a tione 1η·ince}JS ,,pote
stat.is aeι·is, φιί or>eι·atιιr iιι filiis 
(}iffiflentiaea .. 

I JoiJ 1, 12 - :J Job 2, Ιi - 6. (:Η Y~J. .Job l, 15-19- 1.:) Ε}J!Ι. 2. 2-
:!:! .JoiJ 1, 16 - :!ί JoiJ 1, 19 - 3Hff Υμl. .Job l, I8f 

4 είτα ι<ισ:τε!!εί] εί:τομει• :7E(!Ei :\Ι 

14 *** DieiΙI ΚΙ Koe. Ygl. Ιιιt. 

J:) /τιίJι•) ΚΙ, η!l. Ζ. 2U :!U τόι• iι'iΊfJ :\1 
:!U τόι•] τι'iΊι• Η ΙJIJ :7U(!αr)/r)r•ικει• :\Ι 

31 τού Ίι;Jβ] αr1τοϋ :\1 

3 et ίtι:-rιιιn R (: ίteηιηι Β L 

6 pote::;tateιn μ }Jote,.;tntι' χ 

ι>φιίtιιm· Diι•lιl. Ygl. gτ. 
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'Έστω ούι• (ιίJ; l:ri τοίi 'Ιώβ) 
πρώτοι• :rα{Jαδιδούς ό :rατι)ρ τοι• t•ίοι· 
ταίς rί.ιοτικεψέ1•αις έιοεργείαι;. ε ίΟ' .. 
αυτr.ιι 

;) :rαραδιδrJτωσαν αvτοι• εl; χείρας 
ιlι•{)ρώ:rωι•, Ε1' οίς άι·Dρώποις καί 
Ίούδας ήι·, εlς δι· ψετά το tρωμίοι· 
είσijJ.Οι·ι• ό σατω•il;•', 
ιί.ρχικιfJτερnι· τοϋ 'Ιούδα :ταραδιδοv; 

111 αvτό1·. 
άi.ί.' δρα, μ ι}:rοτε το παραδίδοσΟαι 

- ' ' ' ι ~ ' ταις ιι.vτικειμει•r.ι.ι; ε1•εργειαις υ:rο 

τοϋ :rατρος τοι• -ι•ίοι• 

συι•εξετάζωι• n"(J :rαραδίδοσΟαι ύ:r' 
];i eκείι•rιJι' είς χείρας aνiJριύ:rωι• 

τοι• σωτi/ριι., ι·n,ιιίσnς ί'σοι· είι•αι το . 
' ' ' ' I • ι ε:r ιι.μrrοτερrοι• ι.εγο,ιιει•οι· :rαρα-

δίδοσiJαι. κατω•όει γάρ οτι ό μiι• 
:rιι.τ ι} ρ 

20 <ούχ ά:ri.r;'j;, ui.i.') 
»ύ:r:έρ 1]μώ1' :τάJ•τιυJ' :ταρέδωκε1• αύ
τοι•ιι ά:rο rμί.ω·Ορω:rίας· αί δi άι•τι
κεί,ιιn•αι δυι•άμει; :rαραδοvσαι τοι• 
σωτιjρα εlς χείρας Ο.ν{)ρώ:rω1' 

25 οvκ lσκό:rουι• το ύ:rέρ τινων σωτη-
ι δ δ ι ' ι '). • • ( • ριας :rαρα ι ο1•r.ι.ι αυτοι•, α .ι.α το 

οσο1• έ:r' αύταίς, έ:rεί οvδείς αvτώι• 
έγί1•ωσκε τιj1• τοϋ >)OεoiJ σοφίω• τι}ι• 
εν μυστηρίφ a:rοκεκρυμμέ~·ψιι) :rαρε-

30 δίδΟV1' αvτοι• ά:rοiJω•ούμει•Ο1', ίι•α ό 

>•έχΙJροςι< αύτοϋ »{)άvατο;ιι ύ:rοχείριοv 
αύτον J.άβ?7 όμοίω; τοί; »έν τι"[J 
'.1δάμιι ά:rοΟη]σκοι·σι. καi οί a:ro-

tradi<lit ennι in ιηa11ιιs lιοηιiηιηη, 
in qnibns ho11ιinilnιs eι·at et lndas, 
in qnenι ψost ι>a11enι ingressus 
est satana~ι·. 

considera taιnen qno11ianι ι>ater 
tradens filiιιnι contι·ariis potesta
tibns 

no11 :;inψliciter tι·adidit eιnn, sed 
pl'O}>t<>ι· nιiseι·iconliaιn suaιn, ut 
sal,·aι·ct genns lηιιηaηιηη; con
tι·ariac anteιn potestates tι·aden
tes <loιninnnι in ηιaηιιs hο

ιηiηηηι non J>ro salnte aliqnonnn 
tι·adi<leι·unt ennι. se<l ( qιιantιnn 
ad se. qιιia ιιe11ιο eoruιn sciebat 
N~apie11tianι dei absconditaιn in 
ιn)·steι·ioιι) tι·adi<lerιιnt eιnn <ιno
ritunιιη). ιιt >)iniιnica« eins ))nιors« 
snbiciat cιnn sibi, sicnt oιnnes 
lιonιines qni 11ιoι·iebantιιι· >)i11 
Adanι«. sed et lιoιni11<>s, qui oc-

ί Ygl. Jol1. 13, 2ί- 21 Rδm. 8, 32 - 28 Ygl. Ι. Κοι·. 2, ίf - 31 Ygl. 
Ι. Kor. 15, 26 - 32 Vgl. Ι. Kor. 15, 22 

3/4 είτ' αύταί Η 14 σι'Ι•eξετά- 29/30 (moι·itιn·ιιm) Koe, Ygl. gr. 
ζm•τες παρ. l\1 20 <ούχ ιί:τί.ώ;;, άί.ί.') 
Koe, Ygl. lat. 2ί ιιι>τδι• Η 

33 άποκτί1'α1•τες Η 
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κη·ίι•υ.ι·η·:: ι)t\ ιιι1τι;,. ι'iι·Π(!ω:rοι · οιίχί 
{Jεί.ιί,ιιιιτι τοίi Ot·oi' ι'ίδιι ;ωΟεστη

κι)τι, ι!ί.ί.ά r)ιψuμη•ιι•-' ι?rί.t}μuτι τ"
:rού,ιιn·οι τιίiι· βοι•ί,ημ{ι·ιιJΙ' τιίι· '!η-

5 σοi'Jι• ύ:ιοχrΙuιοι• γrι·ΙσΟιιι t?ιιι·άτψ 
τοϋτυ t~:rοίιιt•ι•. 

οί,ιιαι δέ ι!ι·ιιγκιιί(ιι::: έξητάσΟrιι κrιί 

τιιϊ>τα διa τό τόι· :r•ιΙJω)ιδιίμει•ω• ε i ς 
χr ϊριι ς άι•{) ρι:J:ι ιιJ ι• Ίησοϋι• 

lU μι) ύ:ιό ι!ι·Ο'!ιύ:ιωι• εl::: χrϊριι; ιίι•
{) (! ιύ:τ ι•Η' :ruριιδfδοσΟrιι, ά.ί.ί.' -ί::ιιj 

διΨάμεωι· rιί; ι•ύ:reρ ι}μιϋι• :ιιίιοτι•ιι· 
:ιuρέδωΚfl'" ό ':lllτ1J!! TOI' t•ίι)ι•, fl' 
uvτιp τιp :rαρuδεδόσΟαι και γίι·εσΟαι 

1 ;i t~:rd τοι'.; οί; :ια(!εδόΟη κατι.ιί.vΟJ•τιι 
ιιτοι• το κράτο; ~!χοι•τιι τοϋ Οαι·άτοι" · 
11διάιι γaρ ιιτοϋ Οαι·άτου« κιιτιίργησε 
11τοι• το Κ(!άτος f!χΟJ•τα τοϊο Dαι·άτου 

(τουτέστι το ι• διάβοί.οι•) καt•' ά.:ιιίi.-
20 ί.αξε ιιτούτοι•;, δσοι ιτόβφ Οαι·άτοι• 

διa :ιαι•τος τoii ζιjι• έι•οχοι ήσαι· δοι•
ί.t·ίας«. 

9. ι• Πράτο;<' δέ J.{)αι·άτοtΨ ι•ο

μιστέον έχεt1' τοι• διάβοί.ω• ov τοϋ 
25 μέσου και< ά)διαιrόρου, καΟ' δι• ά.:rο

D1iισκουσιι• οί σ{JΙ'Οετοι lκ ·ψυχιj; καί 
σώματος χωριζομέι··ης αvτώι• τijς 
ψυχijς άπο τοϋ σιύματος, άί.ί.ά τού 
έJ•ω•τίου και έχfJρού τού εί.ι-τόι•τος· 

30 11έγώ είμι ή ζωι}<<, κα{)' δν ιιψυχή ή 
ά.μαρτά1•ουσα, αί:τη ά:ιοΟαι·είταιιι. 
έμφαίι•ει δέ /Jτι ούχ ό Οεο; ε ί ς 
χείρας άι•DΙJώπωι· :ιαρlδωκεν 
αύτόν, ό σωτή!! ).έγωι•· )1εί ή1• έκ τοV 

c·ίιl(•ηιιιt ι•ιιιη, [ΥοiΙΙηt;ιtι·ιη IΗι}Jι•

Ιιιιηt] non f'ι'CtHHiιΙΙn Yolnntatι·ιn 

ιl<>i iιιιη οηlίιιιιtaιη iιl fι:<:crnnt. 

,;ι•ιl :ο:<>cιιηιlιηn Yolnntatcιn JHΙ

tc~tιιtnιn. φιιιc filίιιιη ιlι·ί yolc
lnιnt ficri ,;ιιlιιlίtιΙΙη ιηω·tί. 

non crgo ιι IJ hωniniJJns in nιanu;; 
lιοιηiηιΙΙη tι·aιlitιιs cst, secl ιι 

11otcstatibns, qniiHιs eιnn J)l'O 
nol)is oιnnilnιs tι·ιιrliclit })ater. ηt 
in co, qιιocl traιlituι· et fit sn\) co 
cιιί tι·aιlίt.ιιι·. 11dc~trnat eιιηι, qιιί 

nιoι·ti~ lιa l)εol,at ίηφcι·iιιηι· . 

η. Ιηιpcι·iιιιη<< aιιtenι ·nιoι·tis· 

intellegenιlunι est. lιal)ere dia
bolnιη, non istiιιs ι~ιοι·tis cοηι

ηηιηίs. secunclιιιn qnaιη ηιο

ι·ίιιηtιη· ωηnes φιi conφositi snnt 
ex aninιa et COf})Ol'e, aniιna eo
rιιm a coη)ore recedente, se(l 
ιnortis illiιιs qnae contraι·ia est 
et. ininιica. ci, φιi clixit: ιιegο 

sιιηι Yita·', secnnclιιιn qnaιn 11aniιna 
quae peccaYcι·it, ΪJ)Sa ιnorietιιr<'. 
ostenditιιι· autcnι qιιοηίaηι non 

12 Rδηι. 8, 32 - 16ff Hcbr. 2, ΙΗ - 311 Jolι. 11, 25; 14, 6 

Ez. 18, 4 - 34 Jolι. 18, 36 

lff <οvχί-δι'Ι•άμrω~·> ΚΙ Koe 1 eunι Pasclι vgl. gr. eιιιn τ 

vgl. lat. ::i γη•έσθαι] :rοιrίσθαι )I Yolnntatenι lιabebant. χ 3 id fece-
2::i <ά)διαqόροv Ηιι nnιt Pa:<clι (Ygl. gι·.) < χ ;) q11ae 

ΚΙ φιa χ φιi Ριι,;;clι 
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' ι • β ,. ι ,. ~ ι r 
κοσμου τοvτου η ασιι.εια 1) εμη, οι 

ύ:ιηρέται llι• οί έμοί 1jγωι•ίζοι·το, ίJ•α 

μι} :ru.ρaδoOίiJ τοί; 'Ιοvδαlοι;ιι. ::ταρα
διδόJμενος γάρ 'lο1:δαlοι; ε ί ς χ ε ί ρ ιι ς 

.1 ι 'ι ν Ο ρώ:ιω ι• ':lαρεδό1?η. ούχ ύ:ιό 
τώι• lδlω~· ύ:ιηρετιοι•, 

clcιιs dominunι iπ1na1ιtιalιoιninu·ιn 
tι·acliclit. cx eo qnod ΪJJSe dicit: 
»si de lιoc ιnnnclo esset regnum 
ηιeηιη, ιninistri ntiqne ιnei rc- 583 

sisteι·ent ne traclerer Indacisιι. 
trnditns anteιn Indaeis in manns 
hοιηίηηιη traclitns est., non a sιιis 
ιninistι·is 

nec ab aliqno eω·ηηι qui eι·ant 

10 in ι·egno Ϊ}JSius, 
ui.i.' ύ:ιό του ί'lρχοι•το; >>τofi αlώνο; secl a ρrincipe »saecnli hιιins<< 
τούτουιι 

εί::τόι•τος :ιερl τών έν άοράτοι; δυνά-
' • ο ' • ' β μεσ ι κατα ω• ρω:ιων ισταμfl'ωΙ' α-

15 σιί.ειιοι·· »ταϋ'τά σοι ::τάι•τα δώσω, 
lάι• :ιεσιuι• :ιροσκυΙ•ι}σης μοιιι. διό καί · 
:rερί έκείι·ωι• ί.εί.έχΟαι Ι'ο,ιιιστlοι• τό 
>>:ιαρέστησω• ο[ βu.σιί.είς τι]; γι}; καί 

οί ύ.ρχοι·τι::ς σvι•ιίχΟησω• έπί τό αύτό 
21) κατά τoiJ κι•ρlου καί κατά τοv Χ ρ ι

στοfi αύτοiJιι. κάκείι·οι μiι• >•οί βασι

ί.εί;ιι καl >>οί ύ.ρχοι·τFςιι >>:ru.ρlστησω•ιι 

καl >)σvι·ι}χΟησω• κατά τοϋ κι•ρίοι• καl 
::!.j κατά τoii Χριστού αύτοfiη · 

ι}μεί; δΕ lκ τοf :ιαραδει>όσθαι αύτόι• 
ύ::τ' έκείi'Cον εί; χείρας aι·Οριό
::τ ω I' καl ά:ιεκτάι•Οαι ιuφεί.ηΟέι•τες, 
ψψiι· τό »διαρρι}ξωμει• τοv; δεσμοvς 

30 αύτi~ιΙ•. κιιl ά:τορρίφωμει• άι{ ι}μιοι• 
τόιι ζι•γοι• αύτiiJι•ιι ***. 

n·l a princiρi1nιs, ιle qnibns est 
clictιιnι: ι•aclstiteι·11nt ι·cges teιτac, 

et princiνes conYeneι·unt in nnnnι 
aclv-ersns clonιinnιn et adyersns 
C'lιristιιnι einsιι. et isti qnideιn cor
νorales ι·eges adstiternnt, sicιιt 

~ψostoli in Actib11~ clocueι·nnt. 

nos anteιn, ex eo qιιocl traclitns est 
a pι·inciρibns i1ι 1ιιαntι8 lιo111i?ιunι 
}Jroclificati, dicinιns l10c qnocl ait: 
ιιclisηιnιpannιs Yincnla eoruιη, et 
}JJ'oiciannιs a nobis ingιιnι ΪJ)SO
nnnιι. 

11 Υ gl. ,J ol1. 1-l, 30 

Act. -l, :Hif - 29 Pr<al. 2, 3 

ι:, :\lattl1 . .ι, !J - li!iff Ρsιιl. 2,:? - 23 Ygl. 

2 οί < )I 1:3 14 διΨι.ίμεωιι Η 
16 :rρυιr"ιοι•ιίσει:; Η 21 -2;) κάκείι•οι 
-αύτυϋ] ltier ist ))a)d gr., ))ald lat. 

Yoll:>tiin<ligι•r 

ygJ. Ιιιt. 

:11 *** ΚΙ Κοι•, 

tl ante>n] γάρ gr. 10 in rι>gno 

:-·* < L 2ϊ l1ominnm (et occisιιs) 
Koe, ygJ. gr. 
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ί)τε γι!!! >•σι~,ιψο(!fJ ιιι" γι ι•ιίμf·Οιι τι~ 
.; Οιιι·άτφ τοi'. Χ!!ιrττοϊi. οv;a!τι έσμt~,. 

tί:τό το ι\; δεσ,ιιιιι\; τιίιι· (ι~; ά:τοι)t·

ι)ιύκιψη) {Jιισιί./ιω• "τιj; γιj;ιι. οιίδ' 

δ:τι) τοι• .:-t•γι)ι• τιίιι• κιιτιl τοι"' ΚΙ'ΙJfοι• 
σιΨιιχι?{ι•τωι· ιi.ρχι}ι•τιi)Ι' "τοί; ιιiιί)ι•ο; 

ω τούτοιιιι· καi διa τοvτο ι) :τιιτιj!! »τιιίi 
ι'δίο1• ι•ίιιι"' οι~κ f:ψ·fσιιτο. ιlί.ί.' ιί:τi!! 

ιίμi:-JΙ' :τάι•τωι• :τuρlι)(ι)Κfl' ιιί'ιτιίι·", ίΊ·' 

οί (ί'.ίρχοι•τε; οί· · :τιιραί.αβύηε; ιιύ

τόι· κιιl :ταψιδόι·τε; ω~ τι) ι• ε ί; χ f ί-

}.j ρα.: fίJ•ι?gώ:r(JJl'. t~:τι} τοf κιιτοι

κιίσιιι•το; •·ΕΙ' τοί; οι~ψιι·ιJί;" lγγε
ί.ασΟώσΙΙ' καΙ ύ:τό τοi' κι•ρfου lκ

μυκτηΙJισΟιiJσΙΙ', ε/; κιιτάί.ι•σιι· τιj; 
.,., β .. ' ', - ' 
ιυια; ασιι.ειας κιιι UIJΧΙJ; :ταρα :τροσ-

211 δοκfω· :ταραί.αβόι•τε; ά:το τοv :τιι

τρό; τόν υίύι•, δστι; τ ιί τ ρ ί τ !J ιί,ιι /
ρq. 1}γέρ{)η τιp τόι• lχΟψΊι• αύτοv 

Οάι•ιιτοι• κι.ιτηργηκlι·αι κιιί ιj,ιιϋ.; :τε

:τοιηκlι•αι >>συμμόρq οι>;". ού μι}ι•οι· 

2.1 >>τοϋ Οω·άτοι• ιιύτοι'·• ι!ί.ί.U. κιιl "τιj; 
> I 
αι•αστασεω;•ι, 

δι' δι• >>έι• καιι·ύτιιτι ::ωιj;ιι :τε'}t:τιι

τοίiμει•. οuκlτι κα{JΕ':.rjμει•οι >•ΕΙ' χιύρ<ι 
καl σκιq. Οω·άτοι·•·. διι'ι το ιlι·ιιτείί.ιιι· 

3Η iιι • ?ί,ιιι1; »φiJςιι τοϋ lJεoi.i. 
εi:τόι•το; δi τοϋ σωτιjρο; τι) μ I ί.ί.ε ι 
ό vίd; τοϋ άι•ΟΙJώ:τοι• :ταΙJα-

ctiιι~n ιlι• inYisilιilίlιιιs ι·c~ίlιη,.; ct 
ιιrinci ι)ίlηι:~ HI\C(;'ll \ί IΗι ίιιs ίηtι·ΙΙ('gί 
posr-;(', 
ΙΗ1ΙΗ cιιιη fnι·ti fιιι·ι·ίιntι8 · con
foι·ιnc:-;ιι ιηοι·tiι-; ( Ίιι·ί~tί, ίaιη non 
:-;ωηιιs sιιh Yinc·ιιli,.; ι·('gtιn1 -tε'1'

ι·ιιι'" η('qιιι· sιι IJ ί ιι~ο ιn·inci fJ11111 

ι•:-11\('CIIli Ιωiιιsιr. φιi ιιclY<'/'S\18 (]0-

ιniηιιιη ('011\Ψηeι·ιιηt ίιι ιιιιιιιn. 

JH'O})t('J'('a ('t patcι· ·ΙΙnico filio 
non pε>J)<'J'cit. :-;ι,ιl ιιι·ο nohiκ 0111-
nibns traιliιlit t>ιιιη", 11t sΙΙ>~ciιJi('n
tes eιnn pι·inc·i}ιε>:-; et tι·ad('ntes in 
ηιωηιs /ιο7ιιiιι1ιιιι, ah ω φιί 11abi
tat ··in caelisιι iιυ·Ϊ(!('aηtηι·, et a 
ιlοιηίηο :"ΙΙlJ:'annentιn·, qnonianι 

in dίssolntioιH:'H1 ιη·οι)ι·ii ι·egni et 
}JrinciιJatus sιιi οιηηίa ea agebant, 
tra(]ent('s ('11111 iιι ιηαη·ιιs lιοιιιi

ι~·ιαη. q ni teι·t-iιι ι/ ie ι·esιn·gens et 
iniιnicaιn 8ηaιη (]e:<;tnιen8 ιηοι·t-eιι1 

non sol11ι11 »nloι·tis snae con
foι·ιues•< nos {('cit, ,.;('(] etίa 111 >-n•
sιnτectionis". 

νι·aNliccnte aΙΙtι'ιη (\οιηίηο φιο

ηiaιη fιιt·ιιπωι est ·ιιt .fίlί·ιιs lιο-

4 Υgι. Rδιη. fj. •> (S. 2U) - ί Ρ:<aι. 2. 2 - 11 Υgι. ι. Κοι·. 2. :.; -
111 Rοιη. ~. 32 - 16ff Yι.rl. Ρ:<αl. 2, 3 - 22f \'gι. Ι. Kor. 15, 2Η - :?Η ηrΙ. 

Rδm. 8. 29 (6, 5) :?ί Ygl. Rδm. fj, 4 28 Ygl. :Ίiattlι. 4. ]fi 

.ι γιι•ι:.ιμει'Jα :ΊΙ 

Ι :J <aρχοι•τe; rιί_) κι naclι Κοι·. ηrl. 

lat. 16 1 ί ίγγeί.uσ0ι7Jσι Η iκ;ιεί.ιϋι•

ται ι•Ιιιc Χι·. 3ί ~ 

I" ι•η ;~·* < J, 
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δ ίδο σUα ι ε ίς χ ε ίρας ά 1•{} ρ ώ-
πω1•, καt άποκτε1•οϋσι1• . 

αv-

τό1·' κ α ι τ jj τ ρ ίτυ ήμέρ g. U1'U
σηίσεται, ο[ μαUηταl σψόδρα 

.i ελv:ι1}{}ησα1', τιp μέ-ι• ::ιαραδfδοσUαι 
μέλλειν αύτόι• είς χείρας άι•Uρώ
πω1• καt τιp άποκτίιΨvσUαι αύτόι•, 
ώς σκviJρωποίς κιιί άξίοις λύπης 
έπισηίσα1•τες, μ tj :ιροσχόντες δε τιp 

10 τjj τρίτη 1jμέρq. a1'ασηjσεσ1Jαι 
αύτόι· δε1ιUiι•τιι ούδέ χρό1•οv ::ιλεfο-
1"ος, >>ίι·α διά του Uω•άτοtι καταργήση 
το1' τό κράτος έχοντα τού Uω·άτοvιι. I 

ι.i 10. ΈλUόι•τω1• δε εlς Κα-

:?0 

25 

30 

περ1•αούμ προσ1jλUον οί τά 

δίδραχμα λα μ β ά1•οι•τες τιp Π έ
τρφ (17,24[-27]). 

Εlσί τιι•ες βασιλείς τίjς γιj.; 

καί τούτω ι• t•ίof, μ ιj διδόι•τε; τ έ i. η 

12 Hebι·. 2, 14 

4 οί μαθηταί < Η 1 ϋ ΈΜJ6ι•-
των] Yorl11.•r: ΠΕρί τών αlτοί>Ι•των τά 

δίδραχμα Η 1i)j16 Καπερι•αούμ] 

(licsc l<,orm ηιιι· Ιιίι•r, ι;onst Παφαρ

ι•αούμ l\1 Η 1 ϊ δlδ{!ιιγμα <iιιι·clnveg 

)1, Η mcί:,;t δίδρrη,.ιιrι 

1ni1ιis trαdatur i1ι ιιιαrι1ιs hoιnin1ι1n, 
et occiιlent eu1n et te1"t-ia ιlie re-
81ιrget, tristati sunt disciJnιli ·υe
lιe?ne?ιteι·, tnιclenclnm quidcm i1ι 

1ιιιt-n1ιs lιoιniπu1n ct occiιlcndum 

intcllegentes, non autenι a.dten
dentes acl illιιd qιιοd ait: et ter-
tiα ιl·ie res1ιrget, nec consiιlerantes 
φtis csset, cni ad dcstrιιcndanι 
IllOI'tein t1·iιιm ιlierιιnι tωupus 584 

f';ιtfficiebat. 

10. σιι·ιn ι·e?ιisse?ιt a.1ιte1ιι in 
Cιφhαrnαtιιιι, accesseru1ιt qui di
ιl·raclnnα exigeba ιιt αιl Petrtι?n 

et dixerωιt: 1ιιayister veste1· non 
solvit diιlrιιclι1ιια ? ait: etiω1ι. et 
cunι i1ι.trasset iιι dο?ιιtωι, ]Jrαeυenit 

e1on Iesus ιlice1ιs: φιirl tibi vi
dettιr Si1no1ι ? reyes terrαe α quibus 
acci]Jiurιt tribtιt-lι?ιι vel censtι?ιι., α 
fil·iis suis atιt ab extrαneis ? Dicit 
eί Petrtιs: ab alie1ιis. dicit ei Ι esus: 
ergo liberi stωt jilii. ut ιιtιte?ιι 1ιοn 
sca1ιdalize1n~ιs eos, '/Jadeπs ad mαre 
nιitte lια?ιι.u1n et e'Ιοιι qtιi prius 
αsce1ι.ιlerit ]Jisce1ιι tolle, et aperiens 
os ei·ιιs inι·enies statere1ιt. Illu11t 
accipieπs dα eis pro 1ne et te. 

Snnt ergo aliqιιi ?"eges terrae 
et eω·ηηι filii, qni 11011 dant tri-

15 Ίrenisset ρ 

(lraclima US\V, (J didragma ιι:ηv. χ 

2-! aιιt] an L 
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ιί κ ιί ι• συ υ;' και ετεροι :rιιρft τιιvς 
υίυι\: υ.ι~τιίΊι· ιlί.Ι.ότριυι τώι• βυ.σιί.Ιωι• 
τ·ιjς γ ιjς, ιlφ• ιΤη• λα μ β ιl.ι•ο υ σ ι ι• υ ί 

βιισιί.t·ίς τ'Ιj; γιj; τΟ.η ι] κijι•-

5 συ ι·. κιιί είσιι· ο ί μ 1ι· ι• ίο I. ιιύτώι· 
έί.εύΟt·(!οι :rιιf_!ιί τοί; βασιl.εvrτι 

τ ιj ς γ ιj ς ώ:: :rιι(!ά :rιιτ(!άrτιι• ( ι•ίοί) · 
υί δ[ ι'ιλλύτριυι ιιvτιϋι• ιίίς μiι• :rρι); 
τιί l~ω γιϊς Fί.ε·ΜJεροι, ώ; δε κατά 

10 τοvς δυι•υ.στεύω•τας ιιύτiίιι• κιι/. κα

ταδουί.υυμέι·ους (ι~ις >>κιιπι~ι•ι•άστευ
οι· οί Αίγ-ύ:ι:τιοι το·vς υίυvι: • lσ!!ωίλ. 
καΙ. κατωδύι·ωι• ιιιίτιίΊι• τιjι• ζωιίι•ιι, καΙ 

>>κατεδοt•ί.οfπο ιιι1τοι\; μετιί βίιις") 
Ι ;i δοιϊί.ιιι. δι• υ·ίίς δυι•ί.ε(.ιιl'τιι; ιlι•ι.ίλυ

γοι• τtϊ δουί.είq. ηϋι• Ί.!-'fJ!!υ.ίωι• μύι•οι• 
ηιυρqι)ι•ιι τυϋ ))δούί.οt"< ύ.ι·είληqη• ύ 

ι·ίd:: τοίi Οεοίi, οΜέι· i!ργω• :rυιιϋι· 
:ι:ιίi-ιι·υι· και' δοvί.οι•. ώ; ούΊ• t'!χιιιι• τιjι• 

:!Ο τοϋ >>δούλουιι lκείι·ου ψοf!ιrιίι•ιι, τlλυ; 
Κfι/. κιjι•σοι• δίδωσιι• υύχ iτεροι· παρά 

τύν διδύμει•οι• ·δ:τύ τοϋ μιιΟητοϋ υ.ύ
τοϋ· ό γάρ αύτύς iίρκει στατιjρ κι..ιi 
το ΕΙ' ·ι•όμισμα διδύμει•οι• ύπiρ τοϋ 

2;i 'Ιιισοϋ καΙ. τoiJ μαΟητοiJ u.ύτoiJ. 
τοϋτο δέ το ι•όμισμιι έι• μiι• ηj οiκίq. 
τού • Ιησοv οt.κ 1}ι•, έι• δi τfί Οu.λάσση 
έτύγχωη•, κιιi ιjι• lι• τi[J στόματι τοϊι 

fJυ.λασσίου lχ·Ούος, δι• καi υ.vτόι• 
30 οίμυ.ι εύεργετο·ύμει•οι• ύ.ι·ιιβεβηκέι•ω 

lι• τψ Πέτρου άγκίστρφ σv1•ειλημ
μέι·οι•, γε1•ομέι•ου άλιέως >>ύ.ι•Ορώ

:ι:ωι•ιι, έι• οlς ψ• ό τρο:rικιίΊς λεγι)με-

Ιιutιιιιι ι·el ce ιι::s·uιη, l't η lii 1η·aι·tι•ι· 
filius ι•οι·ιιιΙΙ ('Χtt·ιιιιι·ί η J'('gilιω; 

tet-rrιe, ('Χ ψιiiJιιιο~ ιιr:ci]Jiιoιt Ι"eyes 
leιτrιr tι·ίiJul-ιιιιι t·ι-l ι·e1ι.-;·ωη. ι·t 

:-ιιιιιt Jilii q·ιιiιlenι cοι·ιιnι liiJe?·i 
ιψιιιl n·gι•s len·ae :,:ίcιιt aJHtιl 
ιιatη•:-ι filii; cχtι·aιιι•ί ιιutrnι cxtnι 
tcιτιιnι φιiιlcm libeΓ·i HtHtt, 1n·optcι· 
cω; aιιteιn, qιιi ιlnιηiιιιιιιtω· conιm 

ι•t ιleJΙΙ'ΪΙΙΙlΙΙΙt l'OR, Ricιιt .. .-\.egYJ)tii 
filiol" Isι·al'l«. 

forιnaιη seι·vi sιιsc(ψit filiηs ιlei, 

qιιί ιιιιlluιη οριιι; fecit lιιteιιιη et 
seι·vile. qιιa.ι;i cι·go lιa})eιιι;; foι·maιn 

seι·vi illiιιs t.ι·ilJιιtιιιη et. censunι 

deιlit non aliιιιl ab eo, qηοιl 

deιlit ιliι;ri:j)ιιlns eiιιιο~: ipse eniιn 
stateι· snfficiebat. et ιιηηιιι no
ιnisιna, qιιοιl ιlal)ιιtnι· pro Ιesιι 

et 1η·ο ιli:>ci})ΙJlo eiιιs. lιoc ant-eιn 
ηοιηisιιιa in ιlonιu φιideιn Ιesιι 

non erat, in ιnaι·i ηιιteιη eι·at et erat. 
in οι·e })iscis ιnaι·ini, qιt('Jll ΪJ)Sιιιη 

pisceιn aι·bitroι· aιlinvatηnι a
scenιlisse a.ιl Ιιιtιηηιη Petι·i et 
ι'onpι·elιensnιn ab eo, qni lω
ιηiηιωι piscatoι· fnerat factns, in 
qnibns eι·at qni ιη11ιc ιιιοι·aliteι· 

11 Εχ. I, 13f - 17.20 Ygl. Plιil. 2. ί- 181 Ygl. Εχ. I, 14 - 3:! Vgl. 
)larc. I, 17 Parr. 

t ~υίοt) KJ, Ygl. Jat. 1;) δου-
ί.ε6οι•τt"ς )1 20 τέ).ο;] ιίι; δοϋi.ο; :l\1 

2;) τοϋ < )1 2; τοϋ < Η 2~ έτύγ

χαι•ε Η :J:J oi; Ηιι, ygJ. Iat. ιii :\Ι Η 

:!1 alίιιιη G L Ρ,ι.~clι 20 o.ιliu-
vatιnn R G L aιlintnnι Β sctl\•;ι.t.uιn 

Κοι', ,-gl. S. 211. 3! 
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1•ο; ίχΟv;. ίι·α καΙ ά:-ιαρι9f'j ά:-ι' αύ
τοv (το·. J!χoJ• τι) ι• Flκόι·α ιιf\α/σαρος« 

ι·όιιισμα, καi γέι·ηται eιι• οίς οί 
άλιFυόμεJ'Οt 

;ϊ ύ:r.n niJ1· μεμα{Jηκότοιι· aΙ•OρlfJ:r.oι•; 

άί.ιεύειι•. 
ό μeι• οi!Ί• lχ(ο)Ι' ιιη11\.αlσαρο;ιι ά:-ιο

διδ()τω αvτά τι"[J ιι!\αίσαριιι. ίι·α μετά 

τοίiτο ά:-ιοδιδόι•αι δvJ•ηOfj >ιτά τoii 
10 Οεοiί τι'(J Οε('[J«. έ:-ιεi δέ ~ !?ισοϋ;. 

εlκl;JΙ' ι;>Ι' >>τοίi Οεοϋ τοϋ άοράτουιι. 
οι~κ είχε τι)ι• εlκόι·α τοίi >ιl\.αίσαρο;« 

(ό γάρ >>ι'.ίρχωι• τοv αl(ί)ι·ο; τούτοι• 01~

δΕι•ιι ε 7 χειο έ Ι' αι~τιp). δι ά το vτο <ο ι~ κ 
, • 'δ' ,. '"') , \ ' I ' I Ι;, a:r.o ι ιου. αι.ι. α:-ιο οικειου τn:-ιου 

τij; Οαλάσση; τιjι• εlκόι·ιL .. f\αίσα
ρο;ιι ί.αμβάΙ'Ει. ϊι·α διp τοί; τ ιj ς γ ιj; 
βασιί.εvσtΙ' άι·τί αι~τοϋ καΙ τοίi μα
Οψοίi αι~τοίi. ί1·α μηδέ ύ:ιολαμβά-

::!Η 1•ωσιι· οί τά δίδραχμα ί.αμβά
ι• ο Ι' τε ς όψειί.έτψ αύτιί)ι• εί1•αι καl 

τώι• βασιλέω1• τ tjς γ1jς τόι· 'Ιησοvι·· 
, 'δ \ \ ' .. < ' ' α:-ιε ωκF γαρ τηι• οφειι.ι1Ι•, ουκ ω·α-
- β ' ' \ 'δ. , 'δ . ι.α ω1• αυτηι• οι· ε κεκτημε1•ο; οι• ε 

::!;i :-ιορίσα.ς οvδΕ ί'διόι· :-ιοτε :-ιοιι]σας 

αίοτι)Ι' κτιjμα, ϊι·rι μηδέποτε ιj >ιl\αί
σαροςιι εlκι;JΙ' i'ί παρά ηj εlκόι•ι ιιτοίi 

{)Fοϋ τοi' άοράτο1'ι(. 
11. 

311 

ιlicitur })Ϊscis, nt tollatnr alJ 
eo ηοΠΙisηιιι, qno<l habcbat inιa
gineιη ιιCaesarisιι, et fiat inter eos 
qni })Ϊscati snnt eωη. 

qt1Ϊ ιΨgο habet qnae sunt >ιCae
saι·isιι ιι('aesariιι ea reιl<lat, nt post 
hoc valeat reddere ι>deo quae 
ιlei snntιι. qnoniaιη (antenι) Iesns 

non l1abnit iιnagineω ιιCaesaι·isιι 
(})I'Ϊnceps eιιiιη >ιsaecnli huius 
ιιilιilιι hal)ebat iιι eo) propteι·ea 

ιιοη ex })I'oprio, sed ex convenienti 5R5 
loco ιnaι·is inιagineιn >ιCaesarisιι 

accepit eaιn, nt <let ι·egibns terrae 
JΙro se et pro <liscipnlo sno, nt 
nec aι·l)itrcntιH' qιιi didrachma 
accipieiJant, esse ennι debitoreιη 
( eorιιn1 et > regunι te·rrae; reιldit 
cniιn ιlebituιn non snsciι)iens 
ennι neqne })OSsi<lens neqne a<l
qniι·ens neqne faciens eιιm sibi 
})Osscssionenι, ιιt ne sit aliqιιando 
iιnago >ι('acsa.risιι a ιηι<l inιagineιη 
ιιinvisibilis <leiιι. 

11. Ista <lixinηιs secιιn<lunt 
ιιηuιη ιηο<lιιιη, qιιonia.nt dιιplicem 

sensωη ha bct l1ic sernιo. 

2 -- 2; Ygl. :\Iattlι. 22, ΗΙ- 21 Parl'. - 11 ff \'gl. Orig. Ιιοιη. XIII, 2 ίιι 
Ez. (ΥΙΠ. 4-!5, 19 ff): qιιίrι ιιοιι lιabebat eαιι~ "iιιιαgίιιeιιι«, qιιαιιι. petebattιr . 
. . . rloret, tιbί ·ι·ale(/t repperίri •>iιιι.αgο«, q·ιιαe qιιrιeritιιr: ΙΙ·ι·ιιde« iιιquίt ιιαι/ 

1ιιαrι•α ι·tι'. - 11. 2ίf \'gl. Κο!. 1. 15 131 Y~l. Jolι. 14, 30 

2 / τό' Κ σΕ> ; . 8 ά:rοδr)τω :\I 
l·H <οι1κ ιί:rό ίδΙοι•. ιίJ.ί.'' ΚΙ Κuι•, 

νgl. lat. 

10 sιιnt dι•ί l~ : < a ιιtΕ>ιη) ΚοΕ>. 
νgl. gι·. 21 <ι•οrιιιη et) Dielιl Κοι•. 
ηι:Ι. gι·. 22 ιlι>bίtιιιη χ* Ρι1S!'!ι ιle-

bitam f! 26f imaginι:>ιn-dei] iιι-

,·isibilε-n1 ιii"ΙΙιn Ι~ 
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1\ιι/ ~ωτ' ι'iί.ί.ω· ι)/ τgιί:rιιι• ί.ι--χι?ι-1η 
ίίJ• · ι-·lπί τιι·έ; 

τιί)ι• {Jιισιί.fωι• τ ιj; '(' ιjς ι•ί υ/ 

κιι/ /το·eς) οlοχ ι•ίιιί ιιι~τιίjι·. :rί.ι/ι· 

.ϊ t•ίοί κιιί ύ.:rοί.εί.ιψfι•ιοJ; ιιίυί. 
fη·ροι δl διιί τι; είι·ιιι ιίί.ί.ιlτ[!tΟΙ τιί)ι· 

1•ίι7ιι• τώι• βασιί.lοιι• τ ιj; γ ιj ς, ιJΙ~δf·

ι•ι); ,llfl' τιι)ι• i:rί γιj; ι•ίοί, ιιvτο δ/ 

τυt"iτο ·υίοl. ιjτιιι. Μ τοr fJεοί> ιj τοί' 
ω 1•ίοϋ ιιύτοίi ή τιι·ο; τιτιι• τοίi {Jεor. 

ι-~ι'.ιι· ο11,. ό σωτι)ρ :rι.,.ι?ιίι·ητιιι τοr Πέ

τριιι' ί.{γωι•· οί βιισιί.ι-·ί:; njς γιj; 
' ' ' .. R , I .. 
ιι:rο τιι•ων ι.ιιμ 1,αι•ο ι•σι τε ι. η 

ιj κιjι•σιιι•; ύ.:rύ τιίjι• iδίι•ιι• t•ίιί)ι· 

lfi ι/ ιί.:rό τι:Jι· ύ.ί.ί.οτgfωι• ιιι~τιίιι•; 

t-ί:r ι; ι· τ ι ι; δf τιιί! 1/iτροι• Ότι οl·κ 

ιl:rό τι:Jι• iδίωι• -ι•ίιί)ι•, άi.i.' ιl:ro τιίj ι· 

ιί.ί.ί.οτΙJίιιιι· αvτιτιι·. ιτιισίι· ιJ Ίη
σοi'; :rερί τούτωι·, οϊτιι·ες άi.i.r;. 

211 τριοί είσι.ι• τιίjι· βασιί.έωι· τ ίj.; '(' ιjς 
κιιl διa τό είι•ω. iί.εvDεροι ι•ίοί τι•γ

χιίι•οι•σι, 

τι:ί iiριι γε iί.εύDεροί είσιι· οί 
ι, ίο ί~ 

ούκ li.εvOεf!Ot γa'.! οι υίοi τιτιι· 
β .. , - - " ' - ~ 
ασιι.εωι• τ η ς γ η;, ε:rει >>:zας ο 

:zοιιί)ι• η) ι• άμαρτίαι• δoi'i.o; τιjς άμαψ 
30 τίας έστίι·«, έί.εύΟεροι δe Όί μείι·αν

τες (lι•) ηj άί.ηDείg. τοϋ ί.όγου τοϋ 

1?εοv καΙ διά τοvτο γι·ιίιοτε; τι)ι• άi.ιί-

~ιΨιιηιlιιιη ιιltιΨuιη ηιιtC'ΙΙΙ taliH 
ιlίcί po:;:;ιιnt: filio!'lιιιι ,;11nt φιί

ι\ιι ιη fίlίi rf'gωn fΡι-rιιι·. 

ιι\ίί ηΙΙtοιη JΙΙ'ιψtι•ι· lιoc iJι,;ιιιιι. 

ψιοιl nlicni ι-;ιιιιt ιι filiis ι·cguιn 
feιπιe, nnllίn:; qΙΙi<l{'ιn C'ΟI'ΗΙΙΙ qιιί 

snnt ι-;ιφer terranι filii ,;11nt, sed 
<.id ipsιιn1 filii aιιt clι'i aιιt filii 
ιlei ant alicnins filionιm <lci. quan
ιlo ergo ,;alYatω· intcιτogat Ρι·
tηιιη, ι\ίcριι:-;: ι·eges terrae. rι qιιib·ιι8 
ιιccίpiιιnt trib·ιιfιιnι ι·el rensιan? 

α fίliίs sιιis α·ιιf ab e.τtraneίs? dί
cente Petι·o: non a suis filiis. seιl 

ab e:rtrcιn.eis, qιιοιl ιlοιηίιιιιs ιlicit 
de illis qni extranei sιιnt a regί-
1Jιι:-; teι·rae: 

eryo fίlίi lίbeι-ί sιιnf. 

tale aliqnicl aestiιna <lic·tιιιn. φιo
nianι lίbe·rί snnt φιί fίlίί snnt clei. 
Jiliί anteιn ι·egΙΙηι teι"l'ae lίbαί ηοιι 
snnt, ·qnoιιiaιn oιηnis. qιιί faι'ίt 

peccatnιn. sernιs cst J><•ccati· . 
libeι·i anteιn sιιnt. φιi nιanent in 
/veι·itate) nι·bi[s] Ιesιι et IJΙ'O}>teι· 
hoc cognoyeι·unt Yeι·itatcιn. · et 

28 Jol1. 8, 34 - 3Uff Ygl. JοΙι. 8, 31 f 

2 (a~·> Kl + <,:τιϋv υίιϋt•) Koc, 
Ygl. Iat. 3 vίoi < :\Ι .ι (τιι•έ;) ΚΙ 

l;j ιl;τό < :\Ι 17 άί.ί.ά :\Ι 18 rησί 
ι; Η 211 εlσi Η :η (iv) ΚΙ 

10 <id ipsnn1 filii;. ΚΙ nach Dίε-1!1 
Koe, Ygl. gr·. 1:1 aιιt) an L 

17 qnod ~·* talt• aliqιιiιl ε-xi~tiιna 

clictnm L 2;) tnle aliqιιici ιιestiιna 

ciictnm :'\'* < L 27 aιιteιn] Ι. 

enim! κι, ygJ. gι·. :η ·'·ρι·itote/ 

Yer·l)i[s) Dielll, ,-gl. gι·. 

Orlgooes Χ 1! 
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10 

1Jειαν, ί1•α καί έί.cv1Jcρω1J-ώσιι• ιL-τ' 
αuτ?jς. 

ι:ί τις οvι• έστιι• υίός ά:ιi.ώς καi μι) 

τοϋτο δi.ω• υίό; τών βασιλέων τής 
15 γ1jς, έκεί1•ό; έστιν έλεύ1Jερος. καi 

δμως, ώι• έλεύ1Jερος, :ιεqρόντικe τοϋ 

μι) σκαι•δαί.ίζειν καi τοvς βασιί.cίς 

τής γ·ijς καi τούς υίούς α'!3τιϋι• καi 

τούς τa δίδραχμα ί.αμβάι·οι•τας· 
20 διό φησι· μι) σκω•διιλίσωμε1• 

• ι • "). ο {) ο β ι 1 
αvτοvς, αι . . α :ιορει• εις α,,ε 

' , ' ' ' ., το αγκιστ(!ΟΙ' σου, και το ι• α1•α-

βάJΟτα πρώτον ίχ {) ύι• δ.ρο1• 
καί τά έξιjς. :ιυθοίμψ δ' aι• τώι• 

25 χαιρό1•τωι• τfj περί φύσεων μvΟο-
' ' ' 'I' ,, r 

:ιοιιq., ποιας φvσεως ησω• ει τε ο ι 

τής J γιjς βασιλείς είτε οί υίοί 
ιιvτιϋν είτε οί τa δίδραχμα λαμ-
β ι " 'β ι• ανο1•τες, ους μη ουι.εται σκω•-

30 δαί.ίζειι• ό σωηί!.!· 
φαίνεται δι) (ώς κατa τι)1' ύ:ιό1Jεσι1•) 
δτι ούκ έπαιι•ετιjς είσι q;ύσεως, κο.ί 
δμως πεφρόιοτικε τοϋ ιο) σκω•δα
λισθιj~·αι αlιτο·ύς, καί δμω; κωλύει 

35 σκάι•δαί.ύι• τι αlιτοίς γε1•έσfJαι, ίν' 

13 iστιν + ό Η lίf καί ... 

καl . . • καί] Ι. 7j ••• ιϊ •.. 1j ? κι, yg]. 
lat. 2! έξijς] iι• αύτίίJ :\1 32 φύσεω;] 
ννενώς l\1 

veι·itas liberabit« eos a seι·vjtute 
peccati. 
si cι·go in ιnysteι·io quodaιn reges 
terrae a filiis dei liberis consti
tutis exignnt didrachma ))Cae
saris<< habent.ia iιηaginωη, con
sequens est intellegere quoniam 
et quotienscunιque exsuι·gunt qui
dam, qni per iniustitiam tollant 
nostι·a tenena, reges lnιius terrae 
eos transιnittnnt nt exigant a 
nobis quae snnt ipsornιn. 
qιιicunιqne ergo filins est sinι
pliciteι· et non filius reguιn ter
rae, ille est liber. tamen cunι sit 
liber, sollicite agit υt ne scancla
lizet vel ipsos reges terrae vel 
filios eοrιιηι vel eos, φιi accipinnt 
didraclnna; icleo sic clicit: sed ne 
sca1ιdalizenιus eos, ι·aιlens ad 1nare 
nιitte lιanι'l111l 

et ceteι·a. 

et quaιnvis essent iniqιιi, tanιen 
sollicite C"git Cln·istus, ιιt nc scan
dalizaι·et eos, et suo exenιplo 
prolιil)et aliqιιod scanclalιnn fieri 
etianι hninsιηodi hoιninibns, sive 

1 liiJerabit KlliberM·it χ iίf di
dragma Caes. l1abentia μ ιlidrag

mas Caes. l1abentes χ 35 huius
tnodi] lat. la::~ τοιούτοι; fίit· τι αύτοίς 

(Koe) 
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1\lαtth. 17, 2-1 (-2ί) '!Όιη. XIJJ, 11. 1:! 211 

1/τοι μ ι/ χεί!!οι' άμι.ι!!τιί.ι·ιnΗ, ι/ 
:rρό; τύ (εί (Jοvλοι-τω) σωΟιj
ι·αι 1jκοιεν lr. τοίi ύ::ωδέξιισΟι.ιι τόι• 
ιμισάμει·οι• αι~τi;:ϊι• ϊι·α μ ι/ σκιιι·διι-

5 λισΟώσι. καl ι~J; t~ι• .\ΩJJΙΩΙ γε 
Π.-tJ>.-11\. 11 I !:Λ'Ω~.: (οί:τω γά!! i!!,ΙΙ"IJ
ΙΨtοηιιι 1} l\u.q αt.J.Ι' α o·v ,ιι) ::τιιψικιιί.ι;Jι• 
( t~r.ασ)τοι• μυ.Οητι/ι· κιιl t~λt:·vι?tγjOV 

αύτύι· t·ίι·αι καί t•fόι• ( ιl:ταγγlλί.ωι•), 
10 δίι)ωσιι· αvτip δύι·ι.ιμιι· τοϋ άί.ιt·vσαι 

, Ο' - ~ ' (J' ιχ υι• πρωτοι'. tJΊl ω·ιι ω•τος 

αύτοϋ ::ταραr.ληΟtί ό Πέτuος t~:ri τι~ 
, {J' ' ., {}' ' • ' ι.ιι·ιι αντι και αr.ιεv ει•τι, και ι.ι:rο 

τοϋ ( έξ άι•οιχΟέι·τος αvτοϋ τοίi) 
15 στόματος είλι1q-Οαι τdι• στατι}ΙJ.ι.ι 

ιlποδοΟησόμει•οι· τοίς οίκείοις τοϋ 
σταηjρος καl άπαιτοvσιι• ι~ς ίδιον 

το τοιούτΟΙ' ''όμισμα. 
12. Χαριέι•τως δ' ί1ι· :ron· χρή-

20 σαιο τιp f!ητι~ lπi φιλαργ·ύρφ, ,ιιηδiJ• 
άι•ά στόμα έχοι·τι ή τά περi τοϋ άρ
γυρίοv, f::τάιι ίδnς αvτΟΙ' ύ::τύ τtl'ος 
Πέτρου τεfJεραπεvμέJ•οι•, άφελόι•τος 
αύτοϋ ov μόι•οι• lκ τού στόματος καί 

25 τιuι• λόγωι•, άλί.ά καl άπο ο).ης δια
{}έσεως τόι• σταηjρα, σύμ{Jολοι• 

όι•τα :τάσης αύτοϋ rμλαργt•ρία;. έρείς 
γάρ τόν τοιοvτοι• έι· {}αλάσσrι μέι• γε
γοι•έι•αι καί τοίς άλμt•ροίς τοϋ βίου 

30 πράγμασι καί τοίς κύμασι τιοι· ηj; 
φιλαργυρίας rροι•τίδωι• καί μερι
μι·ώιι, έχοι•τα lι• τψ στόματι τόν 
στατήρα οτε aπιστος Ψ· κιιί rrι
λάργvρος, άι•α{Jε{Jηκέι·αι δέ ιlπό τ ιjς 

5 Ygl. ""utz, Onom. sacι·a 40 

ι άμαρτάι•οιεv v άμαρτάι•ειν l\1 Η I 
ή ΚΙ, Ygl. Iat. καί :\Ι Η 3 ήκοιεv 

Koe, vgl. Iat. καί )1 Η S (έκασ)-
τον Diel1I Koe, vgl. Iat. D (dπαγ-
γέλ}.ωv) ΚΙ, vgl. Iat. Η: (lξ-τοϋ) 

ΚΙ mit Dίel1I Koe, vgl. lat. 

ιιt Η<' anψlins {JιΨ<Ψηt :-;canιltιli
zati, :-;Ϊyι· ιιt ~ηlη•ηtιιι· ~Hi'(Ci

pi<>nt<·H cιηη, φιi ]J<ψcΙ·cit ι•is qιιο
ιηiηιι~ sc·ωHlnlizι•ntnΙ·. ι•t sicιιt 

in AGHO CΌXSOLA'lΊOXIS (:;ic 
ι·ηiηι i ntcη)]·ι·ta t ιη· Ca }Jlιaι'J1a u1n) 
consolntιιι· οΙΙΙJΗ.'Ιη ιli~cΪJ)nlnω ct 
li))ernnι eιιηι et filiι11n esse pι·o

nιιntiat ι•t ιlat <>i \'i1·tuteω }Ji
scandi 1Jisceιιι Jη·ίιιιuιη, nt ascι•n
ιlι•nte eo consolationcnι acei}Jiat 
Pι•trns sιφcι· cιιιη qncnι }JiscatuR 
cst, [12.] et J)Ι'OJJter lιoc qιιοιl 

ablntιιs cst statcι· ιle o1·e ΪJJSiιιs 
ape1·to, ιlanιlns cis q ιιοι·ηηι pι·o

prin:-; cst state1·, ct ( rιui) exigunt 
lιιιinsnιocli noΙnisnιa qιιasi sιηηη. 

< 12.) ConYcnien teι· }JOteΙ·is 
ιιti Jιoc textn aι]ηη·sιιs aνa1·os, qιιί 
nnllam Jιabcnt in ω·e sno lo
qnelam nisi }Jecnniae. cιnn aιιtenι 
viιleι·is Jnιiιιsnιocli Ιιοιηiηeηι ab 
aliqno Pet-ro CΟJ'Ι'eρtιιιη. qιιi ab
stnlit non solωn ιle οι·e eiιιs veι·
bnnι }Jecuniae seιl et de toto acl
fectιι concιφiscent-ianι J)ecuniae, 
clices einsnιodi Ιιωηiηeιη in ΙηaΙ'Ϊ 
fnisse et in salsis J'cbns Jιuiιιs 
vitae et in flnctibιιs sollicitudi
nnιn avaι·itiae, et lnιbnisse in o1·e 
sιιο statere1n qιιaωdiιι infiιlelis ex
titit et ayanιs, ascenιlissc aιιtenι 
ιle ΙnaΙ·i aιl hanιunι J'ationabilenι 

4 sicnt χ* sic ρ 

Koe 

\.&* 

16 (qni> 
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Οαί.άσση; lι• τι;ι ι.ογικψ αγκίστ(!φ 
σvιοειί.ημμέι•οι• ;ω/ εύε(!γετούμει·οι• 

(ύπό τιι•ο; αι~τοι• διδάξιατο; Π έτοου 
τι}ν ά.ί.ψ9ειιιι·) μ ηκέτι lχειν έι• τι~ 

5 στόματι τοι• στα τ ιjρα άl..ί.ά άι·τ' 
έκεlι·ου τά i/χοι·τα τι)ι• είκόι•α ί.rJγω 
τoii Οεοι-;. 

l:3. 'Έτι εί; το :r(]oσιji.fJoι· 

οί τa δlδριιχμιι ί.αμβάι•οι·υς 
ιιι τψ Ιf{τρφ 

παραfJι}σn άπο τιϋι· 'Α!.!ιΟμιϋι· δτι 
ύπέρ μiι• τιίjι· άγίωι• κατa τοι• τoii 
fJεοϋ 1·όμοι· οι~ χ άπί.ιί); δίδραχμο ι• δί

δοται, άί.ί.ά δίι)ραχμοι• iίγιοι•. γt!· 

l;'ί γραπτιιι γά(!' >>κιι/ }.ιίφn πέηε σί
κ/.ους κατa κεrι αl.ι}ι·, κιιτι:! το δfδριι
χμο1• το iiγιοι·<<. aϊ.i.a καΙ ι~:ri!! >>:rάι·

τωv τιί)ι• ι•ίι7ιι• 'Ισραι)ί." κατι'ι κεψι

λη1' δίδοτιιι δίδ(!uχμοι• ϋ.γιοι•. l:rεi 
::?0 οvι• οvχ οίό ι· τε μετa τιί)ι· άγίωι• δι. 

δράχμωι• ΕΊεtι' καi δίδραχμα (ίι.' αΠ
τω; όι•ομάσυι) βέβηί.α τόι• iiγιοι• τοϋ 
fJεοϋ, δια τούτο τοί; ί.rι,ιιβάι·οι·σι τ α 

ούΊ άγια δ ίο ρ α Ί μ ι ι κιι/ έρωτ ιίσασι 
:!;ϊ τοι• Πέτροι· καΙ t·ίποίiσιι·· ό διδά

σκαλο; ύμ((ίι• ού τεί.εί τa δί

δραχ;ι α; :rροστάσσει δοfJιjι•αι στ11-
ηjρ α (έι· <[ι ή ι• ~δι':ο) δίδραχμα) ό 

σωυ}ρ εvρισκόμει·οι• iι• τip στόματι 

et c·oιηn·ehcnsnω atque salYa
tιιιn (alJ a1iqιιo Pctro. qιιi eιιω 
{locnit Yeritateω), ιιt ne habeat 
aliqιιωHlo in ore sιιο statae11ι. 
:,;e{l }ΗΟ eo l1a \)eat iωaginen1 {lei. 
eloqιιia dei. 

13. Et 

sιgna tibi cx Xιιn1et·i~, qιιo
nialn })1'0 sancti~ secHn{lutn le
geιn {1ei non sinφliciter diclracll
ωun1 {}atΙil'. se{l {]Ϊ{lrachmιnη 

sanctn1n. ~cΙ·iρtιιηι est eniω: ))et 
acci}1ies φιiηφιe siclos secιιnclωn 
<c[ψιtt, secιιιωιιιη> {lΪ{]rachnnιω 

sωH·tnιnr<, sNl et })Ι'Ο ωnnibns 

filiis 1~1·ael secιHHlιnη caριιt datιιr 
{]i{]Ι·ac1111ωιη sanctιιω. q ιιοηίaω 
ergo non licet sanctis dei cιιm 
sanctis {lidrachlllis habere {}i
{\raclnηιnn iηφιiηatιιω, ωeο ac
CΪ]Jientilnιs non sancta flίd1·aclnιιa 
et intenogantilnιs Petrιιιn et di
centilnιs: 11ιagisteι- ι·esfeι· ιιοη solι·it 

(lίdι·αclιηιωη ! μnιcce})it salYator 
<iari stαterenι (in qιιο E'Ι'ant dιιο 
<lωrachllla), φιi inYeniebatHr in 

iίSί 

3U τοϋ I :ι:ρώτου ι'ιι•αβάι•το; iχΟύο;. 
ί1~α δοΟιϊ d )'τ ί τοiί διδrισκάί.ου καί 
τοϋ μαΟητοι-;. 

Ol'C })ΪSCΪS 88CCJH]entis }Jril1HB11; 588 

q ιιοcl (]e{lit ωagiste1· et {la.nt 
seιn1Jer {liseipιιli eiιιs JΠ'Ο sιιa . 
~ιιlιιte et ι;ι;Ιοrίη ('}n·isti. nt longe 

ι;, Χιιιη. 3, 4ί - ι; \'gl. Χηιη. 3, 45?- :J2H γgJ. Hiel'On. in )Iattlι. 

13ί Α: qιιοι/ ;;aepe ηιοιιιιί, ctίαιιι ηιιηc οbserι·αιιdιιιιι cst: ca·ιιsar q-ιιαereιι.r/ιιe sιιιιt 

singulorιιιιι clοιιιiιιί c{ίrtοr·ιιιιι. atqιιe Jιιrtοruιιι r•tc. 

6 τ~ ί.ό;-ια Η 
2~ (δι:ο~· κι. η!:Ι. lnt. 

21 iι•α )I 1; <:_caμnt. >'ι'CtΙιιιlηιη) K\Koe, 
ηι:Ι. gι·. 26 :-;olyet. G L 2S 2!1 (dιιae) 

ιligΙ•agn1ne υc Ι, (ιlιιο) ιiiιlragJΏata 

ΓΗ>'ι'll 
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Ι~. 'ΛΊ• ι:κι·ίι'!ι τιί ιί,ιι/!!ι!
:τuοσιϊί.ι?ιιι· ιιι μιιι'lιιτιιt τι'f'ι 

.i Ί·ησοι; ί./γιιι•τf·:· τί; ιίψι ,ιιι--ί

;ω ι· ι: σ τ I ι· f: ι· τ Π β α σ ι ί.ι· ί ιι- τ ιίί ι• 

rιι~!!ιιι•ιΤιι• (IH. Ι[- 11]): 

],j 

.JιΨάμει·ο; ιj .lfuτfJαίo; ι•:tt'!! 

τοιϊ διδιιχΟιjι•αι ψιii.:;, τί τF :τ!!οσεί.
{Jόι·π; οί μαΟητι.ι.t τι~ Ίησοf 
·ιj!ίοι'Ι' :ταρ• αύτοv μαΟείι• :τιίj; τε 

211 ά:τεκρίι·ατο :τρο; τό :τύσμιι ιιιiτιίjι·. 

αύτο τοvτο μόι•οι· διηγι}σrισΟιιι., ό δi 
:τροσiΟηκε κατa μέι• τιι·ι..ι τιijι· άπι

γράιμιιι·· έι• έκείι•n τ !ί lOQ<;l :ι;!!Ο · 
σ 1ji. Ο ο ι• ο ί μ α IJ η τ ι.ι. l τ ι~ Ίη σ ο f, 

2;"> κατa δi ϋ.i.i.a· έν έκεfι·n τιί 1/,ιιέ
'! q.. κrιt άι·αγκαίοι· μ ι) άι•εξέταστοι· 
Fiί.σαι το βούί.ημα τοί] εύαγγεί.ιστοf. 

ι)ιό:τερ l:τιση]σω-τε; τοί; :τρο τοv 

fι• fκείι·n τj} ιjμ{ρι;ι 1] ι;Ί!!ι;t.-

f'nι·i:ιnt η :--<<' οΙΙΙηiη ψΗΗ' iΙΙΙηgiη<·ιη 
( 'ιιι•:-;ηι·ί:-; Ιιη1ιι•ιιt. 

Ι-!. I ιι illrι Ιιοοι ttrre8.o;enιnt 

tιt/ Ιr-.yιιιιι tlί-~ι·ίJηιlί r-ίιι.~ ιliceιιle8: 

φιί.<ι }JΙt/ιι-~ ιηtιιοι· ''·~I ίιι ι·eyιιο 

('(ιelω·1ι ιιι ~ 

et rιrciz)ieιι.y Jηιerιιιιι .1lalιιit e·ιιιιι 

ίιι nιerlio eοr1ιιιι et ιli:rit: rιιιιe1ι 

tlico ι·obis, nisί coι11:er8i fιιerili.<J 

r-1 frιcti φιeιιι(((/ιιιοrl-ιιιιι JHteι·i, non 
iιιll'ltbitis iιι ι·eyιι11ιιι caeloruιn. 

-1i qιιί8 eι·go ΙιιηιιιΊiιιι·eι·ίt .se sicιιt 

JJ·ιιeι· isle, ίjJ8e est nιa ίο ι· ιΊι ι·eσιιο 

raeloπι ιιι. et φι i accηJaίt p·ιιeι··ιιιι~ 
trιlenι ·ίιι ιιοιιιίηe ιιιeο, nιe ι·ecίjJίt. 

('ιοη }JO~,o:ι•t )lnttlιaen:-; nosti·ae 
enιclitionis cnnsa lιoc solnιn ex
}JOneι·e, qnicl acceclent.es llίsci]Jιιli 
Ιesιι. intenogaYeι·nnt ennι et qno
nιoclo acl inteιτogntioneιn eornιn 
responclit, aclcliclit secnnclnnι φιae
c1nnι φιίcleηι exenψlaria in. ίlllι 

lιω·cι ιιccerleιιle.s ιlιΌscip1ιli Ι e8·ιι, se
cnnclnω alia antenι ίιι. illa cl·ie. 
et necc,;;se est, ιιt non inclis
cn~snιn yo)nntntcnι ι·cJίηφιηηηιs 

eynngelistae. ιn·oιJtcι· φιοcl ex
}JOnentes in}JΙ'inιis qno<l ait. ίη. illlι 
ιlie Yel in ·illα lιοrιι. Yicleanιιιs :;,ί 

:!IHf Ygl. Hieι·on. in ::\Iιιttl1. 13ϊ .-\: φιία ?·ίrlααιιt ]Jι·ο ι~ιtrο ιt rl01ιιino 

ident tributωιι. teιlιlίt·ιιιι~. e.1· acqιιalitate prι·tίi arbίtrati sιιιιt οιιι.ιιίb·ιιs apostolis 
Petrtιnt esse 1Jraεlattι?ιt φιi ίιt rιdditίone tribtιti dοιιιίιιο j-ιιc'l'at cοιιι-pαι·αt·ιιs, 

ίdeo interrogιιιιt, qtιis 111aio·r sit irt regιιo crιelοrιιιιι. - :!{lff Ygl. Haιιtscl1, 
TU. 34, 2a, 58 

3 Έν] Yorl1eι·: 1/ερί τιί.ιιι ί.εγόι•τι•JV 

τί; μεί;ων« καί :τερί τοϋ :rροσκί.ηfΗι•το~ 

:ταιδίοv ίο:τδ τοϋ '/ησοϋ Η 5,'6 μεί;οv Η 
24 τφ )JC Η αvτιί.ι ){a 

3 in illa Ιιοι·a] Υ secιιndum 

ωatlιm. In illo teιn}Joι·e L ί euω 

< Β 1.) rι:'CΪΙJit -- Oιnι>lia Oι·igeni:> 

ιle eaιleιη lectionι> L 16 }10s;;et. ρ 
po~'<sit χ Ι~ φιο<l σc Β 23 l1ora χ* 
29 l1ora Yel ίη illa ιlie Ι~ 
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σκοπ)}σωιιεJ' εί οίόι' τέ έστιι' άπ' 
έκείJ•ωJ• όδόι• ί.cιβείι• :ΠQός τό fJεω

QΙjσαι ώς άι·αγκαίω• η)J• /ι· lκεfηι 

τιί 1j ,ιι έ ρ q. ιί ,;ί!! q. :rροσΟ ιίκψ. 
5 lί.ηί:Ι:fJεισαι· τοfιψι• εl; τι/ι• »Κcιrαρ

ι·αοiγ.ιιι ό 'lησοvς lίμα τοίς μαfJηταί; 
"θ •• δ'δ • β' ει· α • οι τα ι ψι χ μα ι.αμ aι·οι•τε; 

τι~ Πlτψp :rροσιjί.Οοι• καίιι έρωτώι•
τε; >Ψl:rοι•ιι τό »ό διδάσκα).ος vμίiJι• 

10 οό τεί.εί τά δίδραχμα;ιι εlτα άποκQι
ηιμlι•ου :rρό; avτovς τοϋ Πέτρου κrιί 

εlπόι•το; »ι•αίιι, ό »' Ιησοϋςιι :ΠQοα:rο
J.ογησάμει·ος :rερl τιjς δόσεω; τιί)ι• 

διδράχμιιJΙ' πέμπει τόι• Πέτροι• τιp 
15 ά.γκίστρφ ά.ι·ασ:rάσΟJ•τα »ίχ{){ψιι, ov 

lι• τφ στόματι έrασκει· ει~QεfJι}σ-εσθrιι 

>•στατιjψι« τόι· δοθησόμει·οι• ύ:riQ 
lαυτοϋ καΙ Πέτροι•. δοκεί OVI' μοι οτι 
μεγίστψ ι·ομίσaιοτες ταύτψ έlι•αι 

20 ύ:rό τοίJ Ίησοϋ :rρός τόι• ΠέτQοι• τι
,ω)ν *(**κρίι·aι·το; αvτοι· μεf:οι•α τιί)ι• 
• - ι ) 'β ,,. ~~ 
ι.οιπωι• γιΌιQψωι· ε οι•ι.οπο, ο:rερ 

• ι • β-υ:rει·οουι•, αΚQΙ ωσαι 

διά τοίJ :rυΟόμει·οι τoiJ 'Ιησοϋ άκοίJ-
2.5 σαι :rιlQ' αότοv εί (ώ; ύ:rεί.άμβω•οι•) 

μείζοι·α κέΚQΙΚΕ τόι• ΠέτQΟΙ' rιvτώι·. 

ilμa δέ ι/i.:rιζοι• καί η)ι• αlτίω· εί'-; 
σεσfJαι τοϋ :rροκεκρίσΟαι τοι• Πέ
τ!!οι' τώι• ί.οι:rώι• μrιθητιί)ι•. ταvτ' 

30 οvι• (οl,ιιαι) δηί.ιί)σαι ό .1/ατΟuίο; 
βουί.όμει•ος l:rι}γαγε τcp >•έκείι·οι• i.a-

necessaι·ia est acliectio ista diei 
Yel lιorae. 

Yenennιt eninι in >,Caplιaι'llannιιι 
Icsus cuιn ιliscipulis suis, ubi et 
>>ιliclrachιna exigentcs accesserιιnt 
aιl Petrιιnι et« inteιτogantes »dix
enιnt: ιnagi~ter Yesteι· non solYit 
cliιlι·aclιιna 1ιι ita ι·es})Ondente Pctro 
aιl eos et ( dicente) »etianιιι, faciens 
nΨbunι de diclrachnιis Iesιιs ιnit
tit Petnιnι cιηη Ιιaιηο conpι·elιen
clcι·c >φiscenιιι, in cnius ore diccbat 
inYenienclιιm esse »staterenιιι, ιιt 
claι·etιn· })ro sc et Petro. arbitl'Or 
ergo, qιιoniaιn ιηaχίnιηηι lιunc 

ae:>tiιnantes lιonoreιn in Petι·unι 
a Chι·i:;to conlatnnι (quasi per 
hoc inιlicassct eιnn ceteris disci
})ιtlis n1elioι·eιn) cιιpicbant qιιocl 

sιιιφicabantιιr caιιt.e cognoscere. 

siιnnl aιιteιn SJ)eι·abant, quod et 589 
causam ipsanι Petri elationis in
tenogantes clisceι·ent. hoc ergo 
ostende1·e yo}ens :\lat.thaeus ad
didit propter illuιl, qnod ait: 

ο-18 \"gl. ::\lattlι. Ιί, 24-2ί - 31l\latth. 17, 27 

1 εί < Η σ έί.ηί.ύθεσαι• l\IC 
10 τεί.εί] δίδι~ )I 12,'13 
ά:~οί.ογησάμει•ο; ::.\1 16 εύριίσεσθαι l\1 
21 ***ΚΙ Κοι', Ygl. lat. 29 ταίiτα )I 

;; ι Yenerant? Koe, vgl. gr. 
10 resρondente Petro ,_, L 11 et 
(dicente) etiam Diehl ΚΙ Koe, vgl. 
gr. etiam et χ 16 se] itιu G L 
16/17 ego arbitror L 28 Petri eia
tionis Koe, Ygl. gr., re\·eiationis χ 
29 discerent Diehi in<licerent ~-

indicarcnt L :J0/31 adicit L 
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βι;J1' (δ?]ί.ω•ι:τι τό1• >>στrιτιjψι") δός αι~
τιιίς u1·τί t:μο ίJ καΙ σοϋ(( τύ έ Ι' t~ κ ε ί

Ι' η η] 1] ,ιι έ {! <!- ( 1} W{!(/-) :τ f! ο σ ή ί. -
ι? οΙ' ο ί μ αΠηταί τι'[) 'Ιησού ί./-

rι γυΙ·τε;;· τί; ι'ίψ1 μFί~οιΙ' ΙστtΙ' 
t:Ι, τfj βασιί.είq. τώ1• οι\Ηαώ1•; 

, δ' '. 'β ,. ~' ' -τα χα ε και αμq ε rιr.Ι.ΟΙ' (Jια το Τ{!ΕΊς 

:r{!οκεκ(!ίσfJιιι κατά τι)Ι' μεταμύψrω
σι1', άμφέβαλλο1· δi :tε{!ί τοϋ τίς τώι· 

1 Ο τριώ1• μείζωΙ' είι•αι κέκ{!ιτιιι :rαρά 
τι~ κι•ρίφ. 

15 ό μe1• γάρ 'ΙωάιΨης ά1•έ:τεσει• >'έ:tl τό 
σnjfJoς<< αvτοίJ δι' άγά:τ·ψ, κυ.ί άκό
ί.οι.fJον :rρό τοϋ δεί:rι·οv τιμ ιjς έξαι

οέτοv σι5ιιβοί.α :roi.i.ά αvτοiJς έωοα-- . -
κέ1•αι :rρό; τό1• 'Ιωάι'Ι'ψ ά.--ιό τού 

20 'lησοίJ. 

30 

ό δi Πέτρος έ1· τ!Ί όμοί.ογίq. ijκοvσε 
μακάριος διά τό »σl.ι εί ό Χ{!ιστός ό 
υίό;; τοϋ Οεοϊο τοϊο ζώπο;ιr· 

.. hnnc fiCClpl('ll:> c1a }Jl'Opt('I' ffi(' 

ι·t teιι, ι'1z ΠΙα ιlie Y('l/ιorrι ar.ce,ι;se

Ι'1l1ιt discίjι·ιιlι: arl Ι e,ι;·ιιιιι rliceιιte.s: 

φιis ]Jttia.s 1ηα·ίοr est i·ιι rey1ιo 
crιelorωιι ? foι·:>itan :ιuteω ι•t ι1 n
l>itabant ctianι νωpter illnι1, φιοι1 
:-;ιφcι·iιt:-; tι·ι•ι-; ιli~cipnli ιnagis erant 
ι1ignificati, ac1snmpti ίη ιnontcιn 
cωn iι1so nt vic1crent tι·ansfigura
tioneιn glω·iae eiιιs, (1ιι lJitabant 
anteιn qιtis c1e tι·ilηιs i1lis melior 
inc1ieatns esset a Chι·isto. 
dist.rahebatιn anteιn aestiιnatio 

sensus eοrιιηι })Cl' varias ca.usas. 
interc1nnι qnic1enι Iohanneιη foι·

sitan ιnelioι·enι puta l)ant esse, 
eo quoc1 ι·ecubιιerat snpeι· pectιt!'l 
sal,·atω·is in cena et secret.a 
eoηsilia ei }1I'ae ceteι·is fιteι·ant 

declaι·ata. 
inteι·dunι aιιtenι aι·bit.ral)antnr 

Petτιtnι nιaiorenι in reg1zo caelo
nι.nz, YelJ1rO})ter »stateι·eιn(( hnnc, 
qni c1atns est pl'O Cl11·isto et 
Petl'O, 
Yel })ropteι· illnd, qnocl Petrus 
dixit ad Iesιnn pι·ae ceteris: 
»tn es Chι·istns filins dei viviιι 
et Chι·istns ac1 eηnι: »beatns es, 
Siιnon Baι·iona, quia eai'O et 
sangnis non ι·evelaYit tibi, sed 
pater ιneus φιi est in caelis; et 
ego tibi c1ico quia tn es Petrus, 

1;) Ygl. Joh.13, 25- 23 Ygl.l\Iattlι. lϊ, 27 - 2ϊ ~Iattlι. 16, 16 (-18) 

3 <1ϊ ώ~) ΚΙ, vgl. lat. 8 κατά 
η}ι• μεταμόQφωσιι•] gekίirzter Aus
druck gegenίibeι· lat. 9 δέ < 1\Ι 

15-216, 1U gι·. vollιΨ Kίirzιmgen 

4 putas < G 18 in cena] 
unrichtige 'Yiedergabe von δι' άγάπφ• 
(Koe) 18f1D secreta ιoonsilia aus 
έξαιρέτοv u. σύμβοί.α mi13Yerstanden? 
Elt 33 <lico tibi L ' qυia < ~· 



216 Oι·ig<·nes, }lattlιii.ιιserkliίι·ung )fatth. 18, 1 (-6) 

. ) :τάί.ι ι• δi 

διι! το 

.. ϊ.::τιιγε ο:τισω μοι•. σιιτω•ίi' σκάν

διιί.ύι• μου εί, ότι ού φροι•είς τά τοv 
Οεοϋ άλλά τά τισι• άι•Οριf>πωι•« :ιερι

εσ:τιijι•το μι/ποτε οvχ ούτος εϊη ό 

ι ;3 μ f: ί ζ oJ1', aτερος δΕ: τώι• Ζεβεδαίο υ 
ι•ίισι•. τοσιιίJτα μf:ι· διά το έν έκείι·n 

τιϊ ιjμέρq. ιj ώ!,Jι;.ι, έι• fj γεγύιη'τά 
:τι>ρi τοι• »στιιτιjρα<<, 

Ι.:ί. Έξi'jς δέ κιιτιινοητέοι• το 
:?0 προσιjλΟοι• αύτιp οί μαDητιιί, 

ι(ι; μαΟητιιi διδιισκάί.φ :τ.ροβί.ψιατι.ι 

:τροτείι•οt•τες κι.ι1 έξετάtωοτεc:, τί~:. 
ι'iριι μείζωι• iστίι• 

/ι· ηj βασιλείι;.ι τώι• οvρι.LΙ'ώι·. 
:!i) κιιi μψητέοι• γε έι• τούτοις τούς τοv 

ΊησοίJ μαΟητά.;;· εϊ :τοτε ζητούμε
ι·όι• τι έν ιjμίι• μι) εvρίσκοιτο, μετa 
:τάση; όμω·οίας :τερί τοίJ ζητουμένοι• 
:τροσέί.Οω,ιιει• τ ij) '/η σο ίJ, :ταρόι•τι 

30 ο:τοv »δ·ύο ίj τρεί; συι•ηγμέι•οι« έν τι'[> 

οι·ύματι aioτov, καi έτοίμφ έι• τj'j κα
τά δύι•αμιι• :ταροι•σίg. qωτίζειt• τά; 
κιιρδίι.ις τισι• γι·ησίω; Ιlύτι'[> μαΟη-

et sιψer lιanc }Jetι·anι aedificabo 
ecclesianι nιcaω, et }Joι·tae in
feronιnι ηοη p1·aeyalebnnt eiιι et 
cetera . 
itcnnn antenι 
fω·sitan eonnn I'eYocabatni' opi
η ίο, 

]JI'optei' qnocι 
dixι'l'at Cln·istus acl Petrulll, qιιοd 
a liis non clixei·at discipulis: 
>>Yacle }JOst ιne, satana, scan
rlalnιn nιihi es, qnia non sapis 
qna<' clei snnt, sed qnae hωηi
ηιιηΗ<, ne fω·tc non esset 1naior 
Petrιιs, secl Hnns ex filiis Zebe
daei. haec clixinnιs }Jl'O}Jter qnod 
ait iιι illa die vellιora, quando de 
>>statci·eιc seι·n1o fιιc1·at factus. 

15. Post lioc aηtenι vicleaιnιιs 
qnocl ait: et accessennιt ιliscipuli 
ad Ι esunι, quasi cliscipnli ad nιa
gistnnn. JΊI'O}}Ollentes inteι·roga
tioneιn. q·ιιi.y e8set ηιαiω·. 

in his aιιten1 iniit.atoι"es disci
}Jnlorιιιn Chι·isti esse clebemιιs, 

ι>Ϊ quanclo aliφιicι in nobis quasi 
clnbinni qnacι·itni' et non inve
nitιn", nt cnnι oιnni consensιι ac
cedaιnns ad Ι esu1ιι seιnper pi·ae
scntenι, nbicιnnqιιe >>dno ye} tresιι 
in nωnine ciιιs fueι·int »congre
gat.iιι, qni })Otcns est inlnnιina.re 

11 )lattlι. 16, 23 - IN \"gl. .ί\Iatt\1. 1ϊ. 2ί - :111 Ygl. :\lntt.]J. 18, 20-

:nr \"gl. Ι. Kor. 4, !'i? 

1 j iγεγύνει )lc Η, lat. las έγε

;·ι~νει (Diehl) :η διδαιr/.ά).ιp] τοiί 

πρς l\I 30 Βπου <εlσίν> Koc I i} κι 
γgl. la t. καί :\Ι Η 

8 proι)terι-~ι !! 11 post] 
ι·etι·ο ~· Ριιsclι 16 propterε-a L 
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πtΙΕσΟυ.ι ι?ΕλύΙ•τι•ιι' :r!!ιί~ κιιτιί.i.ιιιJ'ιΙ' 
τιϋ1• ~ητυι•,ιι{Ι•ι•ιΙ'. 

κιιί τι1•ι τιϋ1• -ι~:rιί τοι-; ι?ηιι; η-τιιγμi

Ι'ιιιι• έ1• τJί έκκλησί(~ διι)ιισκιίi.ωΙ' :rρο
σΕ):fJύJ"τιις ·1jμιί.:; 

:r!!οτείΙ•εt1' ιίΙ•άλογιίΙ• τι :r!!ιίβi.ημιι τifΊ 
ι 11 τ ί ς ί1 ρ υ. μ ε ί ζ ω Ι' l σ τ I Ι' έ Ι' τ Π 

β ιισ ι ).ε ί g. τiiJ Ι' υ ι~ριιJ"ι7ι Ι'. 

τί μi1• ΟVΙ' 1'jδη lγ1•ωστο τοί; μα/Jη
τιιί; τιιj1• κυ.τιί τr} :rι5σμυ. τοϋτο; τί 

ι)f. έζητείτο; δτι ,ιtΕΙ' γaρ οίοκ lστι1• 
Ι;; ίσότη; τιuν άξιοιψΕΙ'ωΙ' τ ιj; βασιί.εία; - ., ... "' , ' 

τι•JΙ' οι•ρυ.Ι•ωι•, κιιτειι.ηqεισιιι•. κιιι 

δτι (μι) οι'(σης ίσύτψυ;) ι~στι τι:; ύ 

·t · .. " ιι:- · μ ι· ι . ω ι• και ουτω κιιιιε ~η:; μt-χρι 

τοίJ έλαχίστου. ό:rοδιι:rό; δi ύ μt-ί-
,. ' " β ι r "1 ' :!Ο .,ι•ιΙ'. και ο:rω:; ιωσιις ο Ει.αχιστο:; 

κιιί τί1•ες οί μεταξύ. i/τι lζ1}τουι•. εί 
' " ' β ι .., ., - ~~ 

μη υ.ρα ακρι εστεροΙ' t-στι1' Η:rειι• οτι, 

τί; fΙΕΙ' ό έ/.άχιστο; !ίδεισω• έκ τού 
·δ:; t!UΙ' i.vσn ,ιιίω• τι;Ι' έΙ·τολi-:ιι• τού-

:?.; τωΙ• τώΙ• έί.rιχίστωΙ' κυ.ί διδάξη οv
τως το·ύς ά1•fJριό:r,οt•ς, iί.άχιστος κλη

DΙ}σεται έΙ· τzj βιισιί.είg. τιuΙ' οί.>ρα-
1'(;j)Ι((' 

τίς δέ ό :r,άι•τιυι· ,ιιεί:;ωι• οvκ έγίΙ•ιιJ-
3 ' \ "ι β ' n 11 σκοι•, ει και κυ.τει.αμ υ.-J'ΟΙ' το ιοος 

δ' ά1• ποι1}σ?Ι καί διδάξ!], ούτος μi-
γα; κλ1ιΟι}σεται έ1• τfj βυ.σιλεί~1. τιίjι• 
οvρω•ιίj1•((• μηάί.ωι• γuρ ΟΙ•τωι• :rλειι)

ι•ωι•, τίς ό τιuι• μεγάλοιι• ,ιιεί:;ωΙ• (ι~ι:; 

4Hf Ygl. Hat·nacl{ τι;. 42, 4, 135 

D τι< )I 
st-an(ligeι· als lat. 
YgJ. 8. 219, ί 

Ι~- 21 gι·. Yoll-
19 <J:rοτα:rό; Η11, 
:?2 iστιι• < )I 

ι·uι·ιlιι uιιιιιίηιη, ψιί ι•χ tuto coι·ιlc 
ιliι;;cψre Yulnnt ιι u ι·ο, ιιιl intclle
~ι'nι1am Rolιιtioηeιn οιηηiηω qnac
:-tionιιιn. nοιι ι•st ηιιtι•nι abHnι·ιluιn 

11t :-ecιιηι1ιιηι ('hι·i:-ti exenψlnιn 

interrogenιιιι;; ιι Ιiqιιι•ιη ι'οι·ιιηι cloc
tornιn ηιιi Jll"llt'})()~iti lιa ι,ι·ιιt 111' 

eeclesiis. 

qιιicl ergo iaιn sciebant ι1isciιHιli 
Recιιndιnn lιanc inteιτogationenι, 

φιicl aιιteιn acllιιιc ignoι·abant, 

Yicleanιιιs. naιn φιίa non est 
aeqιιalitas sanctonnη in regno 
caelesti, sciebant., ct qιιia (cuιn 

non sit aeqnalitas) e~t aliqιιis 5~0 
ιιιαiοι· et ηιίηοι·; sec1 φιomoclo 

ιnaior et qιιaliteι· YiYens nιiniΙHus, 
hoc disceι·e cιφiebant. nisi forte 
eantiιιs est ιlicenιlnιn, φιοηiaιη 

qnίs esset. qnίcleιu ιuiniιnns scie
l)ant ex eo, φιοcl alibi ι1ocιιerat 
ipse: »si qnis sοlΥι'ι·ίt ιιηιηη ex 
ιnanc1atis istis ιnininιίs et clo
cιιerit sic hoιniιιes, ιηiηίιηιιs ΥΟ

ι'abitιιι· in ι·egno ca.elonιιnιι. 
et qnis esset ιηaiοι· sciebant ex 
eo qnocl ait: »si q nis feceι·it et 
sic c1οcιιeι·ίt, lιic ιηagιιιιs ΥΟca

bitιιι·ιι. secl ex nιιιlt.is ιnagnis qnis 
esset ιηaiοι·, lιoc c•is non eι·at 

ιnanifestιιιn. 

24 )latt.Jι. 5, 19 - :JO )lattlι. 5. 19 

:J onιniιtm] Ιιοιηίιιηηι << 6.'ί doc-
torιtm χ* (\oct.orρm '.? 20 ιnini-
nιιts *** Dielιl, νgl. gr. 23 cμti G L 
29-34 et cμιίs-ιηaηίfρstηηι] lat .l.::iiΙ·zt 
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''.<1' )'ή,_ ' Ε"~' ω•νρω;ιοις ουκ ~· αvτοις σαrμ;. 

καί δτι μηύ.ί.οι μeν ;ιί.Ε"ίου;, οiοκ 
l;ιίσης δi μεγάλοι οί μεγάλοι, δη
λώση το μέγας ϋι•ο,ιια κεί,ιιε~·ον έ:tί 

- - 'l ' " β ' , ... :J του σαακ, >>ο; ;ιρο αη·ων μειr.ωι• 

lγί1•ετο (έως ού μέγας έγένετο) σφό
δρα σqόδραιι, εlρημέι·οι• δi καί έ:tί 
11/ωσέως καί έ:rl τού βα:tτιστού 
Ίωά1'1'ΟV καί έ;ιi τού σωη/ρος. καi 

10 :tiiς γF όμοί.ογ1ίσει δτι (εί) καί :tύ.ι•
τες ούτοι μεγάί.οι 1)σαι• κατά τ-fι1• 

' ').. \ ,,. ' - ή . 
γραrψ'. α .ι.α μειι,.ωι• αvτωι• 1' ο 

σωη}ρ. 

l:j E"l δi καl Ίωύ.ιΨ1ί; τοv 'Ισαάκ καί 
τού 11/ωσfω; μείtωι• tjι•, ού »μείζωι• 
ο!3δείς έν γηι•ητοί; γιΨαικώι•ιc" ήι•, ή 
ο~ μΕ"ίζωι• μi1• ίσος δi άμφοτέροι; 
ή τ π• ι αύτώι•, ο~κ &κίι·δvι•οι• ι!:tο-

20 rιfι·ασθαι. 
\ ' - '1 . λ. β ' και εκ του σαακ υε ι>:tρο αιι•ωι• 

μείζωι• έγίι•nο, έω; ού μέγας έγέ
νετοιι, οt~χ ά:ti.co; aλί.ά μΕ"τά :tρο

σθ1ίκης τιϊ; ι•σrόδραcι δί; κατηλεγμέ-
25 ~·ης, lστι μαΟείι• δτι διαφορά έστι 

μεγάί.ων, τιι•ό; μiν όι•τος μεγάί.οι•, 
έτέροv δi σφόδρα μεγάί.οv καΙ ίί.ί.ί.οv 
σrόδρα σφόδρα μηάλοv. έζήτοvν 
τοίι•vν ο ί μ α{}ητα i :tροσελΟό1•τΕ"ς 

30 τιp Ίησοv μα.Οείι•. τίς ίί.ρα ,tιΕ"ί
ζωΙ• 

et qιιoniaιn ιιnιlti quide1n sunt 
nιagni. non autenι acqualitcr 
nιagni, indicat nomen 1nagni po
sitιιιn in J>Cl'sona Isaac, ιιqui 
J>l'Oficiens nιagnus fiel>at, donec 
efficeretnr nιagnus Yalclc Yaldecι. 

scriJ>tιnn cst autenι i<l ipsunι 
etianι in :\Io;yse et in Iohanne 
baptista et in iι>so etianι sal
,·atore. et ωnnibus constat, quo
ηiaιn etsi onιncs hi nιagni fne
runt secnndnnι scriptuι·as, tanιen 
nιaior eis erat salYat.or. 

ex eo <Ψgο, qnod cst J>ositιnn in 
Isaac »(J>roficiens nιagnus ficbat), 
donec fieret nιagnns valde val<lecc 
(non siΙnpliciter, sed cιnn ad
ditanιento dnplici »Yaldc ,-aldecι), 
cognoscere possnmns qnonianι 

diffe1·entia est nιagnonnn, et alius 
qnidcnι est nιagnns alins antenι 
(Yal<lc 1nagnus ct aliηs) nιagnus 
Yal<le valde. ergo discipuli qni
<lenι qιιaesicrnnt qtιis esset tιιaior, 

u Gen. 26, 13 7f γgι Εχ. 2,11 (Hebr. 11, 24) - I) Ygl. Luc. 1, 15-

16 Luc. 7, 28 - 21 Gen. 26, 13 

6 (iω;-έΊένετο) ΚΙ, Ygl. lat. 
; έπl] + τού Η 10 (εl) ΚΙ, Ygl. 
lat. ι :ιάντες] οί aΙ•δρες ~~ 2; κal 

< 1\1 

2 quoniam χ* quod μ 4 magnil 
(sunt magni) Diel1l, Ygl. gr. 4/ii in-
positum R G 21 positum χ* pro-
positum μ 22 (proficiens mag-
nus fiebat) ΚΙ Koe 23 yalde2 < G 
2; differentiae sunt L 29 (vaide 
-alius) ΚΙ. ygl. gr. 
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t~ 11 Τ l I' fl' Τ ιί β ι ι 111 ί.1· f ι,ι Τ ιίJ /' IJ Ι~ • 

(! ιο•ιίι ι•. καΙ τιίχα t~ΚFίι·οι f'Ι\,, t~βov-
. I n- • ι • • • -
ι.ω·το μιιιιFΙΙ' ιικιη•σιιι•η·ς ιι;τ ιιι•τοι· 

το τοιοί'τοι·· δ δF.ίι·ιι ιι t" r ζ (ι/Ι' έ στ ί , . 
. ϊ t~l' ηj βασιί.ι.-fι,ι TWI' ΟΙ~(!Ιι1'(ί)1'' 

δ δF t~;τί τό και?οί.ικι:ιτεροι· ιlι•ιίγl'ι 

τοι• ί.ιJγιιι•, ι)Fικι"ί•; δ;τιιδιι;τιί; τtϊ 
ι 'ζ • ' • -β :τοωτητιμει ωι· ι·στο· t:ν τn ιι-

σιί.εlιι- τώ1• ο vuιιι•ιίιι·, διοτιι·ιι κιι-
10 τά δύι·ιιμη• έκ τδ)ι• γι'γραμμέJ•ι•ιι• κα

τω·οιίσωμεν. 

15 

:?0 

(16.) ΙΙ ροσκιιi.Fσιίμπος 
γάρ ό Ίησοvς ;ταιδίοι· 
καί τiι έξ1jς. 

[16.] 'Έστι δέ ;τρότεροι· άπί.ώ; 
διηγήσασΟαι. 

:?.'i είποι δ' άι• ό κατά το άπί.οϋJ• διη
γούμει•ος τοι· τοϋ σωτηρο; έι· τού
τοις ).όγοι· 

ότι, έά'Ι' άJ•Ι}ρ τις ιϋ1' έ:τί τοσοϋτον 
1•εκριύσrι τaς aι•δρικaς έπιΟvμlας, 

30 >>πι·ε·vματι τaς :τράξεις τοϋ σώματοςι( 
Uω•ατiϋι• καί »πάι•τοτε ηjι• ι•lκρω
σιν τού • Ιησοϋ έι• τίp σώματι(( :τερι
qfρων, ώστε παιδίοv άγεύστοv άq-ρο

δισίωJ• καί άι•ειΨοι/τοv άι•δρικιϊη• κι-

iι>sc anteιn ρlι·ηίοη•ηι fιιι·ίt sρι·

ηωnι•ιη ι\ι•ωοηκtι·ηηκ eis ι•tianι. 

qιιοηιοιlο q ιιis natil>Ιιs nιa·ior ef
ficintτιr ίπ re(Jno caelor?an, sicιιt

snl>seφιen:-: sC"ι'nΙo ιleιnonsti·at cli
ι-en:,; : 

(Ι 6. > Et 1'0C(l"1l8 τ e.r;·ιιs Jnt
eι'•li11l-

stαtuit eωη itι tιιe,[ίο eor1ιn~ et 
ιl·ί:rit: αηιeπ ιlico 1·obis, 1ιis·i cotι

ι·eι·si fιιa·ίtis 1ιt effίciιιnιini sic~ιt 
ψιιer·i, 1ιοη ·ίιιtι·abitis i1~ t·egι~tωι 

cαelω··ι1-1ιι. φιic1ι111que ergo lι?ωιi

lia~·et··ίt se sic1ιt p~ιer iste, lι·ίc erit 
·ιnaio·r itι 1·eg1ιo cαelω·~ι-ηι. et qui 
acceJJer·ίt Jnι.eruιn tale11ι ~ω~ιηι it~ 
tιοtιιi?ιe tιιeο, tne accipit. 

[16.] Pι·inιuin sinψliciter ex
ponannιs propositnιn yeι·bi: 

lιoc est, si qιιis Υiι· constitιιtιι:;; 
ιιsq ιιe eo nιortificaveι·it Yii·iles 
concιιpiscentias suas ))in spiι·itιι 

nΙoι·tificans COΙΊ>oι·ales actns« et 
>)seinpeι· ιηω·teηι Ιesιι circιιm

fei·ens in coη)ore sιιο((, nt })llCI' qιιi 
nηιliel)I'Ϊa ηοηc\ιιιη tenψtavit neι· 

23-222, 2;) Ygl. cιuc Kr. 39 Or. 
31 ΙΙ. Kor. 4, 10 

:Ju Ygl. Rδιη. s, 13 -

'; ό:τοτα.ι-τός λΙ Η, vgl. ~. 217, 19 
7/8 τής ποιότητα; l\1 10/11 Ι. κα-

τω•ο1ίσομει• ? Koe 
ά:τλούι• ήγοιlμfι•ο; :\1 

2ό κατά τόι• 

19 pner] }Jaι·vιιln,; L :Π ηηιtιη 

<L 

:ϊ!ΙΙ 
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Ι'1ι,ιtάτων lχeιι• κιιτάστασο•, ό τοιο~
το; lστράιμι καί γ!γω·ει· ι&.;; τ ι.ί 
:rαιδίιι. κιιl δσοι· γε :τροσέΟηκε τιί 
τιίjι• -:ι:ιιιδίωι• :rf·ρί τιίjι• τοιούτωι• κι ι··ιι-

.> μιίτωι• κιιτιιστάσει, τοσούτφ μϋ.Ι.ί.υι• 
"'"'.. - 'ι , , ' ' 
αι.ι.ωι· . τω ι· ασκο·υι•τωι• και ε:rι το-

σnvτοι• ,ούκ) η.ηί.ακότωι• σωψJΟ-
' [ '] ,,.. , . 

σ·υι·ης το ,ιυι.,ωι• εστιι• 

l ι• τ !i β α σ ι). ε ί g. τ ιίj ι• ο vg α.'' ιίj ι·. 
Ι ο ίJ:τερ δέ l-:r:ί τοjι· κιιτύ. τύ. ιΊ.q '.}Οδίσιιι 

ί.Ιί.εκτιιι :τερί τιijι• :rωδίωι·. τοvτ' ι2ι· 
ληΟe(η καί -:ι:ερί τιίj1• ί.οι:τώι• :τα{)ιίjι• 

κιιi aρρωστημύ.τωι• καί ι·οσημάτωι• 
τιjς ψυχιjς. ε/ς U μι} :rέC[L'ΚF :rαιδία 

ι.; lμ:rί:rτειι•, δσrι τuι· ί.όγοι• μ·ιιδέ:τω 

σι'Ιι:rε:ri.ιίρωκει·· οίοι• ίι•ιι στραιπΊ τις 
\ ~ _, ' ' β • >.' 

και ο:rοιοι• εστι το r1αχυ :::rαιυιοι• 

:r!,Jό; όργι)ι· τnιοvτο; γέι··ψαι ι:Ίι· 

ιll'lίρ, καί ό-:ι:οϊι)ι• lστι τό :ταιδίοι• 
:20 :rρός ί.ύ:rψ (i/σ{)' δτε :rαρύ. τόι· κιιι

ι.ιnι• τoiJ τε-Οι•ηκότο; :rrιτρό.; ι} μητρό; 
ιϊ τιι·ο.; rίi.ov, ώ; γεί.ϋ.ι• καί :ταί;ειι· 
κατ' έκείι·οι• τοι• χρόι·οι·), τοιοvτο; 
ι2ι• γέι·οιτο ό στραrείς ύJ; :rαιδία 

- ' ""- , .. β ' ' .. , - .. , :2;> και ε~ιι· αι·αι.α ιιJΙ' εκ ι.ογοι• της ι:Ι.'-

:rης ά:ιαράδεκτοι•, ώστε ό:ιοίόι• iστι 
' .. , ' β • δ' :rρο; ι:υ:ιψ• το ραχυ :ιαι ιοι· 

ιιύτό1• γει•έσΟαι. τό δ' Ο,ιιοιοι• q:ι}
σεις :rερί τι"jς καί.ουμέι•η; 1}δοι•ιjς. 

ο .Q• 11 ' , ' • ' • 3 κα·υ 11ν α,.ογω; ε:ιαιροι•ται οι 

qαvi.oι, fjι· ού :rάσχει τa :ιαιδlα 
ούδ' οί στραrlι•π; καΙ γeι•όμηοι I 
(;Jς τa :rαιδlιι. 

3 iiσοι• Hu, ygJ. lat. ύ σηρ ~Ι Η 

6 (ίlίJ.ωι•) ΚΙ mit Diehl Koe. ygJ. lat. 
ί (οίοκ) Ηιι, ,-gl. lat. I [τό] Ηιι τό(

:rοι•) Koe 8 μείζοι• Η 10 δέ] 

:-;ensit nιotus Yiι·iles. iste talis 
conYersus factιιs est sicιιt }Jιιeι·. 

et qnanto aiD})liιιs MlprO}Jinqιιa
Yeι·it pιιeι·is ι·ecedens a1J hιιiιιs
ωocli ιηοtibιι8, tanto ampliιis 
ceteι·is continentibιιs et ad peι·
fectιιιη eontinentiae ascendeι·e 

non Yalentilηιι; 1naior l1abetιn·. 

qιιο<l ηιιteιη }JI'O}Jteι· nιnliebι·es 

passiones <le paιτnlis clictιιιn 

est, hoc ίι>sηιη clicere con
Yenit et in ceteι·is }Jassionibιιs et 
langnoι·ilηι~ et infiι·mitatibιιs ani
inae, in φιas oιηnes }Hteι·i non in
cιnηιnt, IH'iusqιιanι inci}Jiant ab
:'(OlιιtιHn I>I'ofeιτe scι·nιonem; nt
ιιnta ιιt ('01\Y('l'SHS qιιis fiat sicnt 
}Ιaι·nιlns IJHeι· ίη iι·a. cιnn sit Υiι·, 
et :-;icut est }Jai'Ynlns pιιeι· acl 
tι·istitianι (φιi inteι·dιιm teιn

}JOI'e ιnortni patι·iι; vel ιnatι·is vel 
alicιιi11s aιnici ridet et lndit ), 
talis fiat Yit· l1a bituclinem pneι·i
leιn ciι·ca t.ι·istitias ι·epellenclas 
IJeιiectioris aniιnae ratione coιn
nnιtans. sinιiliter clices circa 
extoilentias. qnilηts inι·ationa bi
Iiteι· extollnntnr hoιnines qni 
non snnt clei, q11as pιιeι·i non 
patinntιn· nec φιi conversi facti 
fneι·int 8icut pueri. 592 

~ p1·aeYalentiJJus ~· 11 ιlic-

tιιm tle pan-ulis L 1-! et χ* Pasclι 

et ceteris ιι 

ίη tempo1·e L 
21/22 tempore ~-· 

2-!ff gi'. z. τ. ab-
δι} καΙ ~Ι 11 τοίίτο )Ι 1-! :rεδtα Η 'veiclιend 2ί dieas G 31 facti 
ι6 iι•α] τ καί Η 1ί βραr.ύ <Η < L 
22 φli.ov ΚΙ, Ygl. lat. rίδεί.rrοϋ ~1 Η 



)lnlt.lι. 1~, 1 ( -Ιί) 'l'om. Xlll, I fl ~21 

"!> ' 1" ' ' "' β' .; μη• ιιι'Ι' :τ~ιι; τιι ιικρι ι·;, 

ιί:rοδ/ι)rικτιιι κιιl ίiί.λuι; ίfτι 

ούδ[ι• τιΤιι• :rιιι?ιίη• :r(:rτπ t·ί; TU μψ)/
:rω σιψ:τt·:ιί.ηr!ιοικι)τιι τι) ι• ί.ιίγιιι• :ται-

ii δ/ιι · 1-i δ' ιιί-ι){ι•. ι)ηί.ιιι•ι;τι ιιι~Μ· qι}-
β .... """' "' .,, ., ,.. , -
ο;:. ιιι.ι. f'l ιιuιι ιιηιι.ιιγιιι· τι τοι; 

.. ι1ί.ί.ιιι; · :rιLOt'σt. κιιί τιιι--;τιι ιlμ ι•δριί 
κuί τύ.χιστιι ιίι·ιισκt·ι•ιι!:ιίμtτιι 

ιο κιιl Οη}ιι:rt·vόμrl'fι γίι·ηαι ι:,, τοί; 

:τωδ/οι;. ι&ς άγιι:rητι)ι• rίι•uι. 1::1; τοj;

το φ'Jύ.σιιι τόι• UT(!ILf/ {ιτιι ,;, ; τ ά 
:\., .. , .., - .. ' ,. β 

:τ ιι ι ιι ιιι οσοι• t-χrι τ η; ιιιιιι'FΙ ι·:το ο-

ί.ιj; τιίjι• :ταΟώι· ιίι; τ ιί :τ ι ι ι ι) ία. κι ι/ 
- . 'β ' ' ,., - ., 1" :τrρι ro οι• τοιι·ιΨ τα ομοιιι τιn; ιι:rιι-

ι)rδιιμlι·οι; ι•οιίσrι; ίJτι τu :τιιιΜιι τι)ι· 
. 'β - '}. , ' μrι• qιι οι• τι•ιι• '1 ιιt• .ι• ι ι• οι• :τιισχπ, 

ν• • CJ ι "' ,. ' ., β - ' υ.ι-.ι,ο ε τι ο οι μη υ.κρι οιΨη·; τυ. 

τιίjι• :rαΟιΌι· κui τι';jι• ιίι•ομύ.τιιιι• lκt·ί-
)- .. , 'f 'β • :..> ι·ωι• ι.εγοι•σιι• Ε' Ι ι•uι '1 ο οι•. οιοι· 

διj κιιί το τιΌι• :ταιδίιιη• ι'ψ ι•ησί κιικοι· 
:lιLf!, ιιι~τούς τοv; niJι• δuκρvωι• κιιι-

\ ~ ., - β }. - ' • 
ρους fl' ακαρΕι μΕτιι α .ι.ομfι•ι•ιι• κιιι 

γrί.ώι•τι•JJ' κui σιψ:τuιtύι•τιιιι• τιιίς ι•ο
:Jo μι:;ομr1•οις i.Εi.υ:ιηκlι·ιιι κιιl :rnro

βηκlι•ω. άί.λ' oii κrιτu ··τιjι· άi.ιί
-ι9rιω• τα;;τu iι•η(!γηκι)σιι·. 

1 :rρό; τό] τοι•το )I ;) οι~δ[ 

Koe, Ygl. lat. καί ό )I Η ί <._ιιJ..ι.οι; 

Dif>hl. ygJ. la t. ι:J 1-! ι•:rEρfJoi.ιj; (~I uc 
Χι·. 39 Ι;) 16 ά:rοδΕδΕΙ;•μlι•οις :\1 
16 ι•οήση; κι ι·uηfJEiEΙ' Ηιι ι·οιίπΕΙf/' 

)I Η :!3 μιj •1κριβοiJι•η·; ]\:I naclι 

cιuc·:Nι·. 39 διακριf1οϋι•τΕς )1 Η :!6 ι)ι/ 

Kl Κοι> δέ )I Η :Η τιjι• < :\1 

Et nιιlln jιιιι•ηι• )Hι~:-;iu cιHiit iιι 
}Ιιιι·ι·ο=-. ιιηtι•q ιιωιι η lι:-;ο]ιιte iιι

ι·ίμίιιιιt Ιοφιί; :-;j ιηιteιη ηιιllιι. 

ιηιιηifι·:;:tιιιη ι·~t qιιin nι•c tinιoι· 

(ni:-;i foι·te Rι>cΙΙηιlιιιιι aeRtiιηιιtio

nι•ιη C<'t-eral'lιιn ]•η=-~iοηιιιη Ιι•γί:-; 

<·t tηιιι~ίtοι·iιι:-;). 

}JΙΙ<'Ι'i eιιiιn ιΙΗιl,οι·/ ιιιη tiιηοι·eηι 

non ]>atίιηιtιιι·, ιιtpιιta, 
si qnis pιιero cοιηιηiηetιη· η<' 

ιηιιηηηaηι petιιt n•l ηe p]oι·et. 

te1τetnr qιιicleιη Recl tiηιοι· eiιιs 

:,;tabiliι> Bon est. si φιίs aιιtenι 

tel'l'eat })ιιerιιηι taleιη et dicat: 
nisi }ιοc feceris occiclo te. incenclo 
te, aηt siιniJρ aliqιιicl. ηιιηι

<t ιιicl tinιet lηιίιιsηιο(lί JΙΙΙ<'Ι' ? sicιιt 
ι•ι·gο ceterae JΙassioιιes ιιοη sunt 
ίη JHΙei·i~ fίι·ηtιι<'. sic ηι>qne tiιηor. 

16 ιnal. οι·,. ιιηι Κοι', ygl. lat. 
1 S- :!ο Pnt~priclιt ιlit'i" noclι gι·. 22 
-28 ? :!:i sicιιt] si C: :!ο firnιe 

in pnl'ri:..; L 



222 Origenes, l\latthauserkiarung l\latth. 18, 1 (-6 

οϋτω δέ καί τα:τ.ειι•ι!Jσει έαυτό~· 
τις ώ ς δ :τ.ροσεκαλέσατο δ 'Ιησούς 

:τα ι δ ίο ι• • ού γάιι πίπτει ύv•ηί.οq-ρο
σύη] καί οlησις εύγε1·είας ή :τί.ούτοv 

.; ι/ τιι·ος τιίJι• 1'ομιζομέι·ωι• μiν οvκ οι•
τωι• δi άγαΟιο1• είς :rαιδlοι•. διό:rερ 
έστιι• tδfίJ• τa κομιίJfi 1'1JΠια μέχρι 
τριών καί τεττά!]lύl' Ετώι• ομοια τοίς 
άγε1•έσι, κύ.ι• εύγει·ιj είι·αι δοκfί, καί 

111 μή μa.ί.ί.οι· :rάιτω; rιί.είν δοκούι•τα 
τa πί.οvσια :ταιδία :τα(!U τa ΠΕΙ'ιχρά. 
laι• οvι• o:rfρ :rαQa η) ι· ι]ί.ικίιιι• :rά

σχει τά παιδία :rρός τά τούς c:ίι•οή
τους lπαlροι•τα τοιαύτα πάfJ1], ά:ru 

15 ί.όγοv ό τού Ίησοv μαfJηηj; (άι·α
ί.άβrι), lταπεl1•ωσεν έαvτόι· ιuς Β 

έδfιξεν ό Ίησοvς :rαιδίοι•, ούκ 
lπαιρόμε1•ος έ:rί δοξαρίιp ούδε 'I ι•σιού
με1•ος l:rί :τί.ούτφ 

::!0 οvδ' lπί :rεριβοί.f'j 

ούδέ ογκούμΕΙ'ος lπί εvγει•ε{g.. 

μάί.ιστα δέ τq·ύς (τοιούτοι•;), oiJς ό 
ί.όγος a:τέδειξε στραφέι•τα; ώς δ 

25 :rροσεί.άβετο ό Ίησοvς παιδlο1•, 
ιl:τοδεκτέοι• καί τιμ ητέοι• ε :τ ί τι'[ι 
'/: - ' ι ' ' ι... ' ι ησοv οι•οματι, ε:rει μαι.ιστα ει• 

τούτοι; lστίι• ό Χριστό;. καί διά 
τούτο ί.{γει τό καί δ; άι• δέξη-

30 ται έJ' -:ταιδίον τοιούτο έπί 
τ φ cJI' ό μ α τ ί ιι ο t• , έ μ 8 δ έχε τ α ι. 

si(c) antem qιιisetlιu11ιilietse sicut 
pu.er ***. nec enin1 tnagnutn ali
quid sapeι·e caιlit in pnernn1 neque 
iact.antia genet·is Yel diYitiaι·nm Yel 
alian1n1 rerιnn, qnae aestimantuι· 
bonae non anteιn sunt, [cadit 
ίη puernnι]. nnde Yidenιns (quia 
niιηis) infantes nsqne aιl tertium 
,-el qnai'tιnn annnm, lίcct fuerint 
geneι·osi, sinιiles se praebent pu
eι-is ιlegenNibns nec amplius di
lignnt ιlivites pn(']'OS qnanι pau
peres. si <1nis crgo vit• lιabitndi
nenι, qnanι l1abent poeri ex ae
tate, in se ι·atione suscepeι·it ex
pcllens ea q nae nιovent insensa
toι>, (huιnilis) factns est sicut puer, 
non se extollens in honoribus 
ncqne cfferens se in ιlivitiis 

neqne e]eyans sc in claι·itudine 

generis. 

iste t.alis suscipiendns est et 
honorandus in 1zonzine Ι esu, qno- 5U3 

niaιn praecipne ίη ta.Iibus est 
Iesns. ideo ιlicit: s·i q1ιis susce
perit u1ιunι tale11t i·1t nωnine meo, 
1ne s1ιscip·it. 

2:Hf (μάi.ιστα-r1:rοδεκτέοι•) cΙuc Xr. 39 ό τοιούτο; γέγοΙ'ΕΙ' ιiις τιi παιδία 

(Ygl. Iat. Ζ. ::!6) 

2 :ταρεκαi.έσατο :.\Ι ; τά + μι) ). 

~ Ι. τεσσάρων ? 1:1 :rαιδεία Η liJ/16 
(άι•αi.άβ!J) Dίei1I Kl Koe, ,-gl. Iat. 
20 οΜ' έ:rl :τεριβοi.!ί < cιuc Xr. 39 Iat. 

1 si(c) Kl 2 *** Diehi ΚΙ 
Koe, η~Ι. gr. 6 f [caιlit in puerιnn] 
Diehi, ,-gl. gr. ; f (qnia nimis) 
Kl 1; (IΙumilis) Koe, vgl. gr. 

21 t·ίιγει•{α Η 2:1 (τοιούτου;) Kl, Ygl. 19 offcrcns G 
cιuc Xr. 39 Iat. I οϋ; ΚΙ ιiι; l\I Η 

21 in < G L 

26 τιμητέοι• ΚΙ, Ygl. Int. μιμητέοι• :.\Ι Η 

:ιο τοιοϋται• :.\1 



:\1atth. 18, Ι (· ·fi) Torn. XIlJ, 16. Ιϊ 2:!3 

ι ϊ. Τιί δέ i;ιjς f(!γώι)F; κιιτιt 

ύ.κοί.ου·Οίω· τι7JΙ· ~ροα:τ.οδεδομ/ι•ιι)Ι' 

r)ιηγι}σασDαι. t·ί:τ.οι γά(! UΙ' τι;, :τ.ώ; 

δ στ(!αqείς 
10 ~ιιιδία 

μικ(!ύ; iστι 

, , ,. ' 
κιιι ί'Fι·ομfι·n~ ('J; τ u 

Ι."ί τιίιι• :τ.ιστη•όΙ·τι•JΙ' είς τcί1• Ίη
σοϋι• 

καί έ:τ.ιδεκτικό; τοf σκιιι•διιί.ισ{) ιj

Ι'ω; 

:τ.ειρασι:ηιεDα δέ κιιί τοι~το ιlκοί.ο{

{)ως σαιτψίσαι. :τ.ίl; ό τι:> , lφuv QJ; 
t•ίιp σt-γκατα{)έμεΙ'ο; {)εοf 

:25 κατά τιjΙ· ύ.ί.η{}ιj :τ.εgί avτov ίστοgίαι· 
καi όδεί-ωΙ' διά τi;j1• κι.ιτu τό Εί:αγ-

'~ 't: , ' β - , γυ.ιοΙ' :τ.ρα~εωΙ' η; το ιωσιιι κατ 

άρετψ· έστρύ.φι καί ύδεt~ει :τ.ρό; τό 
γεt·έσ{)αι ώ; τά ~uιδία, 

30 τοϋτοt• άμΙ}χuι'ΟΙ' μιj είσΕi.fJFίΙ' είς 
τ ιjι• β ιισ ι ί.ε ία ι• τ ιτι Ι' ο iigαι• iϋι·. 
<ό δi μι) στραψίς :τgό; τό γΗέσ{)αι 
(;Jς τά :τ.αιδίu τοvτοΙ' ύ.μι}χαι'ΟΙ' 
είσεί.{)είΙ· ε ί ς τ ιj ι• β α σ ι ί.ε ία Ι' τ ο) Ι' 

Hl Psal. 118, 165 

23 :zίί;; Hu, ,-gl. lat. :rώ; :\Ι Η 

28/29 :rρό; τό -;ει•έσΙJαι ύJ; τa] εί; τό 

βuίισαι κατa :\Ι 30 τοϋτο Η 

32-22-ι ι (ό-οι1ρανώι•) ΚΙ, Ygl. lat. 

qui ιι·utΡΙη sra nιlalizιl1.'er·ίt 1ηιuηι 

ι/r. JΙUsillίs ·isfi,<J rι-erle1ιtίlι1ιs ίιι nιe, 

ι·ηιeιlίt tί ·ιιt s·ιιszιenιlrιtta ηιοlα 

ιι8ί·ιιω·ίιι ίιι. collo eίtιs r:t ιlenιergrι

tιιr ·ίιι Jιrofuιul·ιιnι ηιuι·ίs. 
17. Hoc C'X}JOHc·rc Ιιι })ω·iosuιn 

ι•f't ~ccuηιιηιη conscφιcιιtiam 

})J'HNlictorιιιn. ιliιΨt cηiιιι aliquis: 
qιιοιηοdο φιi cuιιYersn~ ι.'~t et 
fηι.'tιι:ο~ est qιιαsί Jnιer 
ct l1uιniliavit seipstιnι q·uemad-
1noduιn pue1· (quc111 statιιit Ιesιι:ο~ 
in lllcdio clisciιnΙlω·uιιι ). 
ιniniιn 118 ι.'st 

ι't }JOtens scandalizari, 

c11nι sit sι'l"Ϊ})tιιιη: >ψaχ ιnnlta 

cliligentibus legenι tuall1. et 11011 
cst illis scandalιnn.« 
Yide auteιn si I"ationa1Jilitei" hοι.' 
})0S8Hilll1:5 CX})Ianaι·e. 011111Ϊf'- φιi 

Ιeι-;11 q11asi filio clei cι·eclit 

ι·t coιnτersatυ1· secnndιιnι eyaη

gelicos actυs acl ΥΪΥι.'Ιιιlιιηι recte, 
COD\Cl"SHS allll)n}at 
qtιeπιαιlιηοd1ιηι p·ιιer, 

<)ΙΙΙηι· i1ψossi1Jile ι.'st 11011 intτare 
·ίιι reyπ·ιωι cαelοι··ιιηι.-. 
q ni ante111 ιιοη ι.'OJnΨrtituι· ut 
fiat qtιeιιιαιlιnοdωιι ιηιε~1·, llUllι.' 

q niclι.'nι i1ψossi1)ile ι·st intι·are 

2 i,;tis < C: L 6 lιaec )' 
8 dicit G L 10 qιιa,;i] sicnt L 
30j:Jl (llUllC'-CHt'loranι\ KJ. \"gi. gr. 
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ο V ρ α J'ιτ, ''· / :rυί..i .. οί οVι' οί τοιοϋτοι, 
ιiί.λ' ov :τάι•τε; οί στραrτlι•τες :τρd; 
τό γε1•έσΟαι ιu; τ α :τα ιδία. irτΟά
κασιι· ιu; l:τi τό lξομοιωι9 ιjι·αι τοίς 

r, :τωδίοις· άί.ί.' έκαστος τοσοίiτοι· 
aπολεί:τετιιι τιjς :τρός τ α :τ α ι δ ί ι ι 
όμοιώσεω;, δσο1• άποί.είπεται τιjς 
ά:τοδεδομlι•ης τιi)ι· :τωδίωι· :τρό; τα 

:τύ.Οη έξεως. ΕΙ' :ται·τl οvιι τψ :τλή-
10 Οει τώι· :τιστει•όι•τωι• είσl καl οί 

ι&σ:τερf'i aρτι στραφlι•τες :τερt το 
γει•t~σθιιι ι:Jς τα :ταιδίrι. οίτιι·ες 

κιιτ' ιιύτο το lστράqθαι ϊι·ιι γέι•(ι))'

Τtιl ι~Jς τιί :rαιδίο. 
I ;i 

μικροί χρ·ημuτί;οι,σι, καl τυύτιrJJ' οί 

20 στρrιφέιοτες μέν ϊι•α γέ1·ωι•τιιι ιu ς τ α 

:ταιδίrι, :τοί.ύ δε ά:τοί.ει:τόμει•οι τοϋ 
γεt•έσΟαι ιlκf!ιβώ; ιύ ς τ α :τ rι ιδία, 

(μικροί είσι καΙ) l:τιδέχοηrιι τό 

σκαι·δrιί.ισΟιjι·αι· ιr.ίι• έκαστο; τοσοϋ-

2i> το ι• a:τολεί:τεται τιj; :τρός αvτα δμοι

ώσεως. δσοι• &.:τοί.εί:πτω τιj; &.:το
δεδομέι·ης τι~ι· :ταιδίωι· :τρd; τα :τά
{)η έξεω;. 

οί; ού δlοι· άqορμα; :ταρέχειι• τοϋ 
3U σκαι•δαί.ισΟ ιjι•ιιι · εί δέ μ ιί γ ε. ό σκrπ

δαλίσιι; 

i1ι regιΗωι caelor1nιι. ιnιιlti eniιn 

coιn·ertιιntιH' nt fiant que1naιl-
1ιιoιlu1ιι puer, sec1 non oιnnes, qui 
conyertnntιH' ιιt fiant quenιaιl

?ιιoιlunι jJ1ιeι·, ίaηι })CrYeninnt us
qne eo nt fiant siιniles pneris. 
ι::ed. ιιnnsqιιisqne tantιιnι ιninus 
lιabet c1e siιnilitudine pneroruιn, 

qnantnιn longe est cle lιabitιι

cline ιnιerili eι·ga ι)assiones caι·
nales. in οιηηί ergo ereclentiuω 
nιιιltitιιcline sιιnt qniclaιn quasi 
ηιψe1· conYeι·si ιιt fiant φιemαd
ηιοιlu1Ιι }JUe1·i. Ιιί propter hoc 
ίpι::ιηη, qιιοc1 sic conyersi snnt ιιt 
fiant quasi }Jιte1·i, 
nondunι aιιtenι sιιnt facti sed 
Yidentur nιφer esse con\·ersi, 
ι>nsilli lιabentnι· in C'hristo 

et }Jιιιτιιli snnt, scandali ι·ecep
toι·e:;:, 

qnil.nιs occasionenι scandali non 
c1el)ClllUS })l'aebeι·e. alioqnίn qιιi 
scandaliza Yerit 
unu11ι de JJ1tsίllis, qnos Clιristιιs 
ostendit creclentilnιs in se, 

19- 22 Υ gl. C'" Κ ι·. Ι!) Οι·. : έ:rεί οί μικροί ει1σκω•δύ.ί.ιστοί εlσιι•, ίιιu uύτιίί1• 

μr) κuταιrροι•ιίίμει• μηδέ πuρ" ιjμιίίι• ά:rόί.ητuί τι; τιίJι• μικριίJι• 19 \'gl. 
Ι. Κοι·. 3, Ι? 

22 ίlκρι•J; Η 23 (μικροί εiσι 2/3 qιιeιnadιnodnm pιιeι· < ~-

καi) ΚΙ Koe. \"gl. lat. ; -9 tanto ... φιaιιtο Β Pasclι 



1\lntt\ι, 18, Ι (-(j) ΊΌιn. ΧΙΙΙ, Ιϊ 

δΕΙ/σf-τιιι ώς σι•ιιrr έf!οΙ•τος αύτifΊ έ:ι/ 
{IF(!Ιt':πίι,ι / ι'i.μιιψίας) τού κψμασ01j-
1'ιιι μVί.υι· ύΙ•ικuι• :ι ε ρ ί τ ι) Ι' τ ράχη
i. ο Ι' ι ι ,~τ ο ϋ κ α ί κιιτιι:ιυι'τlσι? ίj Ι'ιιι 

5 lι• τι~ :ιt:λάγει nj.:: ι?ιιί.ιί.σσης. 
οϋτω γaρ τίσιι:; τι/ι• ιιι~τάρκη Μκψ 
έΙ· τιί ·Οαλιί.σσn (ι'J:ιοι• I ι) )>δράκιιιι•« 
δι• ))ί!:ιί.ιισπ ύ ι?εό:; έμ:ιιιίtf·ι Ι' ιιύτιpιι) 

κιιί ούτω τό συμιι {QOJ' :ιρό.: τό τ/λο:; 
\tl ό κοί.ιισι?f·lς :ιαΟιfJΙ•, έι• τοί:; fξιjς 

(ί!ξιιι) lστιιι τιuι• κατά τι) :ι/ί.ιιγος 

τ ιjς ·Οιιί.άσση:; :ιιίΙ•ιιJΙ', oi;; ύ:ι/

μειιοε κο.Οf·λκόμει•υ; δ:ιι) τοίi οι•ικοίi 

μvλοt>. είσl γaρ καΙ μύί.ωΙ' διιιqοριι/ 
I i) ιίι; είι•ιιι τόι• μlι• τιι•α αι~τι-:ιι• (ί1•' οv

τω:; όι·ο,ιιάσω) άι•·Ορω:ιικιίι•, ιίί.ί.οι• δi 
ιjι•ικιί1•' και άι·Ορω:ιικιί:; μi ι• έστι I' 
έκείι•ος. :ιερl ού γέγρα:ιτιιι · >>δύο•< 
J!σοι•ται ))άλι}Οουσαι έι•ιι έJΙί 'ψύί.φ, 

' • β, ' ' ~ , 20 μια παραι.αμ α1•ετιιι και μια αφιε-
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ται«, οι•ικός δέ ό :ιεριτεΟησόμη•ος 

τqj σκω•δαί.ίσωοτι. 

εί:ιοι δ' a1• τι;' ούκ οίδιι :ιιίτεροι• 
ύγιώς ιj έσφαί.μέι·ω:; ι.εγι•JΙ', όι•ικό1• 
• • β ' - '':I - ' ειι·αι το αρυ τοι• ιrαv,.οι• σωμα και 

κατωφερές, δ:ιερ άι•αί.ι}v•ετιιι έι• ηj 
30 aΙ·αστάσει (:ιύ.ς άμαρτωί.ό;>, ίι•ιι 

κατα:τοι•τισΟιj έ1· ηj aβύσσφ ί.εγο
μέηJ :ιεί.άγει ι?ιιί.α.σσίφ, 

expeιlίl f'i φιasί ιιtilc ιιιl ιιΗ·ιle]ωιι 
μcccati, ~ιt 8-ιt8)JCιιrlιιtuι· ιιιοlα αsi-

1ιaria αιl coll-ιι ιιι e·i·ιt8 Ι'f ιlηιιαyrιl·ιιι· 

i1ι prοj~ι1ιιl·ιιιιι ιιιιιrί.'J. siι· ι•ηiιιι 
redιlcns ιlίgηιιιη Yinιlictωn iιι 

ma1·i (ιιbi ι·t >><lnιco-· lιniJctιιr, 
qιιeηι ,,fοι·ιηιι Yitιr ιlι•ιιs "ιιιl in- !ί!Ι~ 

Ιιιιlcηιlηω eίιι) <~t sic qnoιl ex
J>e<lit )1fi-SSLI8, qιιί )ΙΙΙΗΪtη:-; (•i\t. 
}>ostca e1·it ι•χtι·ιι ιloloι·es qui sιιnt 
in pι·ofιιn<lo Ηιιιι·ίs, quoi\ }>eι·tnlit 

t-ractus a1J a.sinaι·ia ωola. sunt 
eninι et. ηιοlιιηιιιι ιliffeΙ·entiae, nt 
sint φιa<'<lιιηι eηrιιιη (ιιt sic a}ι

}>elle)}}) lιιΙΙnanae, aliae a ιιteηι 
asina1·iae. et lιιHηana qιιίιleιη est 
illa, <le qna s<·ι·iptιιHI est: >•<lnae« 
enιnt »ιηolentes adιι ιιηaιη >JJno
lanι, ηna a<lsιιιnetuι·, ct alteι·a 

ι·elinquetnrιι. asinaι·ia aιιtenι quae 
iΙψonetnJ' sι·a ιιιlaliza nti 

~t11'1Hil de znιsillis isfi8 in CΊHisto 
creιle11tib~ιs, ~ιt ιle1ne·ryat·ιιι· i1ι- ]Jro

ju?ιclu?ιι ιιιαι·is. 
asinaria a ntenι nιola non in
ι·ationa biliter <lici I>Ot-est CΟΙ'}>Η>" 
gra.Yissinnιnι ]ιωηίηis nιali. qno<l 
senψe1· <leoι·sιιnl tralιit. qno<l 
snscii>iet in resnrreetione nnns
qηisqιιe I>ecca.toι-, nt- ιleωeι·gat.nr 

Ϊη a.bysstHll qnae <licίtιn· }>fO
fnn<lιnn DlaJ'is. 

ί Psai. 103, 26 - l!'i )lattlι. 24, 41 

2 (άμαρτ{ας> ΚΙ Koe, Ygl. Iat. 
6 τι'p• αύτοϋ- --- δfκΙJV )I Sl οί!τω ΚΙ, 

Ygl. lat. :rρό; ::\1 Η 10 κοί.ασθεί; + 
καί Η 11 <έξω/ ΚΙ. ygl. lat. 30 <πϋ.; 
άμαρτωίΔ; · Koe, ,-gl. lat-. ιιηd Οι·ίg. 

de ΟΙ'. 25, (Π, 3;)ί, 14-) 

Origeoes Χ 

ιι qιιί < Η 
(Ygl. Pasclι) 

ι:J t•niιnj aιιt-('111 fl 

14 ι•οι·nιη G L 
17 duo α 21 iιψonetιn· Dielll 

inponit.ιιr χ 2:J ί:-;tί,.; < G L Ριιsclι I 
in ClιristΙΙnl Pa>:<clι :!-Ι. :Η cliιneι·

gattH' C: 

15 



226 Origenes, :Matthίi.userklίi.rung Matth. 18, 1 (-6) 

&του ό >>δράκωι•« δν »lπλασεν ό fJεός 

lμπαίζεο• αvτψ«. iiλλος δε τό σκαν

δαλίζειι· έι•α τώι• μικρών i'ο•οίσει 
lπl τaς ιlοράτοvς aι•fJρώποις διη•ά-

;; μιις · :τ.ολλa γάρ καί άπu τuύτωι• 
σκάι·δαλα είς τοvς δεικνυμένοvς ύπό 

τοίi 'Ιησού μικροvς γίt•εται. lπaι• δi 

σκω•δαλίσωσι ι• τ ιίι ι• δεικιιvμέι•ωι• 

ύπο τού Ίησοv μικρώι· έι•ιι πι-
ω στεvόιοτωι· εlς υ.vτόι•, οι•ικοι• μύλοι• 

το ψΟαρτον σώμα το βαρϋι·οι• φυχι)v 

ιlι•αλι}ψεται, κρεμάμει•ο1• lκ τού καΟ
tλκομέι•οv αύτοι· l:ri η! ηjδε πρά

γματα τρυ.χιί}.οι>, ϊι•α διa τούτωι• 
I ;) καΟαιρεΟzj αvτιuι• το οί'ημιι καί τί

σω•τες δίκψ lι· np σvμrέροιη αv
τοίς διa του ονικού μύλο.v γέι·ωι•ται. 

18. Καί ίlλί.η δi διι]γησις :τιιρa 
τι) ι· aπλούστεροι• ί.εγομένψ λελέχfJω, 

:?0 είτε ώς δόγμυ.(τος) είτε ώς γυμι•υ.
σίοv έι•εκει•. και ζητιίσωμοι ποίοι• 

προσκαλεσάμf1'ος :τ.αιδίοι· ό 

'Ιησούς lστησει• lι• μέσψ τώι• 

μαΟητώι·. δρα δi εl δύι·ασαι το τα-
:?5 :τειι·ιϋσω· έu.υτο :τ.ι·εi>μυ. aγto1', ύ:το 

τού σιιιτψyο; προσκληΟiν καi J στα
Οiι• l ι• μέσ ψ τιp ιjγεμοl'tκιp τών 
μυ.Οητώι• 'Ιησού, ει':τείι• εl~·αι δ προσ

εκαλέσατο ό'l1]σοϋ; :ταιδίοv, ε'ί-
30 τε βούλεται ι]μϋ.ς :τάι•τα τa aλί.α 

ιΊ.:τοστραφέντας στραφιjι•αι πρός τa 

παραδείγματα ύπο τού άγίοv ύποβαλ-

18. Intι·o<lηcinηts auten1 ex-
tι·a quaιn dixin1us alteran1 ex
positioneιn, sive dogmatis causa 
sive exen~itationis. qυaeι·iinus 

eniιη, φteω ]J1ιer1ι1n t•ocans Iesus 
cωιstit1ιit iιι ιιιeιliο clisciι)n\orιnn. 

et vicle si νossωnns ]Juerum hnnc 
intellegeι·e spiι·itnιn sanctuin, qui 
seipsιnn lnnniliavit. ltunc Iesηs 595 

acceι>it et posnit i1ι medio sensus 
clisciιηtlonnn. ntlt eι·go Iesns 
ωnnes nos, nt avertanιηι· ab 
onιnibυs et convertainuι· secυn
dηιη exenψluin (snbiectum) 
S})iΓitns sanct.i, nt efficiainur sicut 

1 Ρsιιl. 103, 26 - 2-!-29 Ygl. Π 201, 7 An.: δ:πρ εί dι•αφέρεται εlς τό 
Ιiγι01• πι•εϋμα ζητιίσεις. Ygl. Hicι·on. in l\lott)ι. 137 C: alίi pαrvοlιιιι~ iιιter

pretωιtιιr spiritωl! sωιctιηιι., qιιeιιι, posuerit in cordibιιs discipιιlorιιn~. ιιt 

sιιperbίaιιt /ιωιι.ilitπte ιιι.utare·ιιt 

8 σκω•δαλίσωσι Η \ δεικι•υομέι•ωι• :\1 
9 iι•α (τών) ? Kl 13 έαυτόι• Η 

17 μύλου (τό:rφ) Dielιl 20 δόγμιι· 

(τος) κι, νgl. lot. 2ό έαυτόν :\1 

27 tιccepit] lat. las :τροσληφθέι• 

st. :τροσκΙ.ηΙJέι• Koe 31 (subiectum) 
Diel1l, νgl. gr. 



.1\Ιιιίιlι. 18, Ι ( - U) Τοιη. XIIJ, Ι i. li! 

λύμFΙ·ιι :ΊΙ't"ί-μιιτος, ύ)σπ ιjμιl:; uϋτω 
γtτέσ{)ιιι ύι ς τιι :τα ι δ ία < τοι·τ{στι 
τοι\c; ίι:ιυστι:).υf'.; >. τά κuί uύτά 

στραιι έι•τα κιιί ι'Ίμuιωι?/ι•τα τι~ ύ.γίφ 

5 :ΊJΨίψατι · 

δ.τιι·ιι παιδία έδωκι'J' ύ Οεός τι~ σω
ηjρι κατά τι3 lι• Ίlσιιf{l λt}.εγμέι•οι•· 

lU ιιlδού iγώ καί τά :-ιαιδίιι a μοι έδω
Κtϊ' ύ {}t·ύςιι. καί οιiκ t1στι γε εlσελ

{)είι• f l ς Τ IJI' HV I' U ι1 (! Ul' ι7'J I' β α -
σιλείια μι) στριιq/ι·τα ιί:τό τιvι• 
κοσμικώι• :τριιγμάτωι• καί iξομοιιιJ-

15 Οέι•η1 τuίς τό :τι·t·ίjμα τό δ.γιοι• :τt·
g·ο(!ηκύσι :ταιδίοις· δ:τερ :τι't'f.ιια 

άγιοι· :τροσκαλεσύ.μει•ο.; ύ Ίη
σοvς. d:τότιjς lδίας τελει.ύτητο:; κα

ταβεβηκός :τρός dι•ΟριfJποt•ς, ιίι:; π ιι ι -
20 δίον έστησεν αvτό έι• μέσφ 

τών μαfJητώι•. 

δεί οvι• στραφέι•τιι άπό τιοι• κοσμι
κών t~πιfJtψ ιώι• 

ταπειι·ώσαι έαvτόι•, ούχ ύ.π).i;Jς ώς 

25 τό παιδίοι•, άλλά κατά τό γεγραμ
μέι•οι• ώς τό παιδίοι• τούτο. 
έστι δέ τό ταπειι·ώσαι έαvτόι• ώς 

τό παιδίοι• έκείι·ο (τό ταπειJ'(ί.Jσαι 

έαvτόι• ύπέρ fJεov καί) τό μιμήσασfJαι 
30 τό ύπέρ σωτηρίας ύ.ι·fJρώπωι• ταπει

ι·ώσω• έαvτό πι·ε·vμα δ.γιοι•. δτι δέ ό 
σωτήρ καί τό δ.γιοι• πι•εύμα έξαπε
στάλη ύπό τού πατρός έπί σωτηρίg. 

τώι• άι·fJρώπωJ•, δεδιίJ.ωται έι• τifJ 

10 Jes. 8, 18 

2/3 τά παιδία (τοvτέστι τοι\; ά:rο
στόλοvς), κι nach Κο·~· Ygl. ιat. 

24 αύτόι•l\Ι 2i αύτόι• :\Ι 28.'29 (το
καί) Κι nacι1 Diel1l Koe, Ygl. ιat. 

34 δεδιίJ.ωκεv :\Ι 

pueri (i<l cst ιφo~tuli), qιιi ct iιι::;i 
conn·ι·si fac·ti Hunt siωiles ~φiι·itιιi 
sancto, 

qui })OsitιιH ι'l'nt ·ίιι ιιιedίο s<•nι>us 

ι-onnn. 

qιιοs JJUeros Clιι·isto dcιιs pateι· 
dcclit, sccιιn<luιn qιιocl gcι·iι)tιιιη 
est in Esaia clicentc : ιi('CCC cgo et 
pueι·i quos clc<lit ιnihi cleus<<. 
et non e~t iιιtι·aι·c iιι regιιu1ιι 
cuelorιωι, ni~i qιιi a ι·cl)ιιs saecu
laι·ibιιs a\·ersιι~ fιιcι·it ι•t siιnilis 

fιιeι·it factus pucris illis, qιιί 

spiι·ituιn saιιctιιιη in se lιabιιerιιnt. 
qιιeιη spiι·itnnι sa.ηctιιιιι ι·οcωιs 

J e8U8, a sua lX'l'fcct.ionc clcscenclens 
acl hoιnines, quasi }Jιιeηιηι statuit 
i1ι nιe(lio clisciιηιlonιιn sιιοrιιιη, 

ιιt ιιnιιsquisqιιe lnιmiliet se, ηοιι 
siιnplicit.eι· sicιιt pιιer, sed q ιιemacl
ιnodιιιn scι·iι)tιιιη cst s·icut pιιer iste. 

ita taιnen ιιt ι)rοι)teι· deuιn quis 
hιιιniliet se, sicιιt ct spil·itus sanc
t.ιιs 1)r01)teι· salnteιn Jιοιηίηιιιn se 
lιumiliavit. qιιonianι aιιt.em et 
Iesns et sι)iritιιs ι;anctus a patι·e 
ιnissi sιιnt in lιunc ιnuncluιn 

propter salntenι lιonιinuιn, ma-

11 mih i dedit Β (L) 

I 5* 



228 Oι·igenes, l\latthii.ηserklarung l\Iatth. 18, 1 (- 6) 
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Ήσatg. lκ προσύι:ιου τού σωτιjρο.; 
λέγοι•τι· >>κιι.ί ι•ϋι• κύeιο.; ιί:rέστειί.i 
με καί τό :ιι•εϋμιι αvτοϋ<ι. 

" , , t'ι ., 'R ,. , , 
ιστεοι• ,ιιεΙ•τοι οτι αμφ1JοΙ.fJ.; εστι ι• 

20 ή λέξις· ιj γάρ ό {)εός ά:rέστειί.ει·. 
άπέστειί.ε δέ καί τό πι•εv,ιιu τό ίi.γιοι· 
τόι• σωτιϊerι, η (ι(ι.; lξειί.ψμιμει•) ύ.,ιι
φότερα άπέστειί.fJ' ό πατιίρ, τόι· σι•ι
τijeα κrιί τό ίiγιοι· :rι·εϋ,ιιrι. 

25 

3U 

nifestηιη e~t ιψη<l Esa.iaιn pl'O· 
plιeta.ιn ex })eι·sona salyatoι·i~ 

ΪJ>sins <licenteιn: >>et nunc <lo
ιninηs ιnisit ιne et spiritιnn sιn11n«. 
[qnonia.ιn a.ηteιn in graeco spi
ι·itΙΙs sa.nctns neηtι·i geneι·is est 
et non ιnascιιlini, qneιna<lιno<lιιιn 
ap11<l nos. ct tre::; casιιs similes 
Jιa bet, noιninatinBn ct accιιsa

tinιnι et Yocativnιn. }JI'O}Jteι·ea 

tι·ansfeι·cntes in latinιnn scι·nιo

ncιn, nωninativnιn }Jro accιι

satiYo gra<ln tι·anstnlerιιnt I et 
<lixernnt: net nHnc doιninηs misit 
nιe et S}Jiι·itιιs eiιιsιι; cηιη sit 
vcι·ins si<· esse in gι·aeco: »ct 
ιηιηc <loιninns nιisit ιηe et spiι·i · 
tnιn sιιηιηιι.] 

t:ιιnen ιο;ί φιίs Yiolenter contra 
ι·atίoneιn veritatis <lefendere yu}t 
qnod ita sit <lictιnιι: »et nunc 
doιninιιs ιnisit me et spiritιιs 
einsιι, sine <lη bio ita intellegennιs 
filiιιιn <lei ηιissιιηι a spiritn 
sancto, queωadιnoduιn ε>t <lιιc-

2. Η. :!i Jes. 48. 16 - HΙff Ygl. Oι·ig. ι·. Vels. Ι. 4Η (Ι, 96, 2:?ff) -
31 ff Ygl. l\[attlι. 4, 1 Ρaι·.: ,-gl. ΡΙ1ίl. 2. ί: η,rl. Rδιη. 8, 14 

1 ιτωτιjρο;] :rρς ::\1 
Koe, ,-gl. lat. ί.Ιγοι•το: )I Η 

11(/ l\1 

2 ί.έγοι•τι. 

:!:! ιj] 

4 ιηe 111ϊι.ίt ι. :; -18 [ qιιο-
ηίηιτι- ,.;ιιιιιη] CHossι• ιl<>s ί':"Ι1eι·set zeι·s 

ιlεψ ιlΗιηίt ιlie pιιrHll<>l<' AusfίihrΙΙng 

ιles gr. fiiι· Lι•ι;cι· ιl<>Η lat. Textes 
]IfiSS<'B<I 111R<'l1t κι Sj\1 ha het 
::<iιniles L l:J gι·aι\11] casη c: e. r. 
18 ::;ιΙΙιηt] ,;aιιct 11m ], 



:\Ιιιιιlι. ]8, I (- -li) 'JΌιn. ΧΙΙΙ.ιχ 22!) 

;i 

,ιι Ε ί ζ (Ι))' ... 
OVI' 

τ ώ ι• ο ι~(! ι ι ι• ci'J ι• ύ τιιπειι•ιύσιις έ u ι• -
το1• πιιρι'ι :τάι•τιι; τιη'.ς τu:τειι•οϋι•τα.; 

ι ο έιιvτοv.; μιμητικιί)ς t~κt·ίι·ιι·ι• τοίί :rιιι

Μοι•. I :τολλοί μiι• γι'ιu οί ·fJΟ.ιιι•Ης 
Fιιυτοι\; τιι:rΕΙι·ιί)σιιι ι~ι ς τ ιl :r ιιι -
δί ο ι· lκείι•ο. ό δf :rάιοτη :rιιuιι:rλιί
σιος γει•όμει•ο; τι~ τιιπειl'lύσιι.ιτι 

ι.ϊ t:αvτοι• :rωδfφ, t~κι-ίι·ο; άι· t·ι~uεΟείη 
ιί χρημιιτίσωι• :τάπιιιι• μ ε ί ζ ω ι• 
f: I' ηj β ι ι σ I ). Ε f f!. τ ιίJ /' Ο V ρ IH' ιi'J J'. 

/δι·ί ιιvι· δlχεσι?ιιι f/' :rιιιδίοι• το ι
οϋτο) έ:τi τι'[ι δι•ι)μuτι τοϋ Ίη-

:?ΙΙ σοϋ. μάλιστα ΕΙ' αvτι~ όι•τος τοίi 'Ιη
σού. ώσπερ δi τοι• 'lησοίi'Ι• δέχετυ.ι, 
δς iaι• δέξητιιι f 'I' πuιδίο·ι• 

τοιο·ϋτο έπi τι'[ι οι•όμιιτι. α/οτοϋ. 
ΟVτως τοι• 'fησοίi1• u:rοδοκψάζt·ι ΚUt 

:?5 έκβάλλει ό ,ιι ι) βοι•Ι.ό,ιιηος δέξιισΟαι 
fν :τιιιδίοι· τοιούτο έ:rl τι~ 
όι•ό,ιιιιτι τοίi Ίησοϋ. 
εl δε καi τιi'Jι• τοίi ύ.γίοv :τι·εv,ιιι.ιτος 
ίιξιοtψlι·ωι• έστi διαιι ορά, :rλείον ij 

30 Έλαττοι• λαμβω•όι•τωι• τοϋ ύ.γίου 
:τι•εύματος τώι• :τιστεvόι•τιιΗ•, 
t·ίεν aιι τιι•ες οί μικροi τώι• είς Οεοι• 

:τιστεύοντωι• σκιl.Ι'δι.ιλίζεσ.Οιιι δυ
ι·άμει·οι, ούς έκδικιi'Jι• σκω•διιλισ-Οέιι-

35 τι.ις ό λόγος ψησl :τερl τιi'Jι• σκω•δα-

ί μείζιn• Η 1:? αότοι>; :\Ι 13 πάν
τα ~Ι 18ί1D (δεί-τοιοvτο) ΚΙ, vgl. 
lat. 20 οι•το; :\1, vgl. Iat. ίJι•τω; Η 

:?1i22 δέχετε δς Η 22 iι• τώv :ιαιδίωι• Η 
2-l ούτος )l 33'34 δυι•άμει•οι *** Koe, 
Yιrl. Iat. 

t11ιη ιι :-ψίι·itιι :-:nnι·to in ι\ι·:-οι·ι·tιιιη 
,.:ιοcιιιιιlιιιη llΙΙΙΙΗΗΗΊ ιη ηιιtιιι·uω, 

φιunι ('hι·i:-otn~ :-οη:-οcφιι•ηs ]Ι<'r 

oιnnin iιηitntιι:-o ι·ι;t. nt ctinnι 

η ~ψiι·itιι :-οιιιιι·tο ιιgηtιιι·, qιιeιιιηιl

ιηοι\ιιιη οιηηe~ ]ιοιηίηcι> ιlci. 

nιιιinr ι•ι·gο ι•:-οt. i1ι ι·eyιιο caelor~111ι 

qui se IΙιιιniliιn-ε>rit pι·ιιι• omnibιιs 
ln11niliantib11:-: :-:e Ηeι·ιιηιlιιιη iιηi

tationent illiιι:-; l)l1cι·i. ct nnιlti 
!>ηnt φιi Yolηnt se }nnniliare ;;ιιυ 

sic~ιt ]J·uer ille, sNl φ1i pι·ae oιn

nilιns factnx fneι·it J>ropinqnioι· 
]Hit'I'O j)J ί, 

ΪJJSt' eι·it οηιηίbιι:; ιιιαιΜ. 

(}ebeιnns ι>ι·gο snsciJ>el'(' zηιe1··ιιηι 

tale1ιι iιι tιοιιιiιιe Iesn, φιοηiaιη in 
eo l1abit.at Icsιιs. <·t φ•eηιa(lιιιο
dιιηι Iesnω sns('Ϊ}Jit, q·ιιί s·ιιscejJe·rit 

~ι1ι~ι.ιιι Jηιeηι.ιιι tale·ιιι ίιι. ·ιιοιιι·i1ιe 
eins, sic (Ίιι·istιιηι ι·efntat et 
ρellit., qni non Ynlt snscipeι·e 

Jnte1·~l'lιι tale1ιι ίη nοιιιi •ιe Ι esn, 

licet sit ηηηιιηιι~. itn ιιt ι>ossit 

sca.nι\nlizaι·i IH'O}>teΙ' ()110(} non 
plenins Jιnιnilitatcnι iιnit.atns est 
pneι·ilenι. 

ί est ι'ι·gο Β 11 yo\ιιnt χ* 

nolιιnt ιι 16 ίp:<ι•] ί\Ιι· L 18. 24 sιιs
cipere (ιιηιιιn~ Κοι•, ,·gl. gι·. :!4 <ex)· 
pellit. Dielιl 
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ί.ισάιτω1' αvτοi•ς το σι·μιτέρει αv
τcp ϊι•α ΚQε,ιιασfJfj μύί.ος όι•ι
κος εlς τοr τράχηλον α~τοσ 
καί κατα:τοι·τισΟzί lι• τi[> ::τε-

5 ί.άγει nj; fJαί.άσση;. ταϋτα ί.ε
ί.έχΟω κατa n1 lκκεί,ιιει·α τοv Λ!ατ
fJαίου !}ητά. 

10 

J Ο. 'Ίδωμει· δέ καί τa ::ταρα

:τ1.1}σια &::το τώι· Ι.οι::τώι•. 

,1/aρκος τοίι·υι· ιrησlι· 
15 δτι ))διεί.ΙχΟησω• lι• ηj όδιp« οί διb

δεκα, ))τί;« αvτώι• ))μείζωι·<< lστ_ί· διο 

καί ))καDίσας έιrώι·ησε1'« αvτοi•; καi 
διδάσκει τί; ό μεί:ωι·, λέγω ι• ::ιψJ1-
τείωι· ώ; μείζοι·α τεύξεσΟαι τοι· γε-

2() νόμει·οι· "::tάΙ•τωι•« διa ηjς μετριότη

τας καί τιjς έ::τιεικείας lσχατοι•, wστε 

τον μέι• τοv διακω·οvμέι·ου ιο} aι•α
δέξασfJαι τό::τω• το ι• δi τοϋ δια κο

t•οvιτος, καi τούτοι· ol· :τρο; τιι·a; 
25 ,ιιέ1· το·a; δ' ov, ai.i.a :τρο; :τάηα; 

άπαξα:τί.c;;. :τρόσχες ?iι[! τijJ »εί' τι; 

{)έί.ει :τριuτο; γεJ•έσΟαι, έσται :τ άι·
τωι• {σχατο; και :τάιτωι· διάκοι·ο;<'. 
καt έξιjς τοvτοις qησίι• 

30 δτι >>ί.αβώι• :ταιδίω• (δηί.οι•ότι ό •Jη · 
σοvς) έστησε1· έι• μέσψ' τώι· μαΟη

τώι· avτov, >>και έJ•αγκαί.ισάμει·ο; 

α~το εί:rε1' αvτοίς• δ; έάι· iι· τώιι 
:ταιδίωι· τοιούτωι• δέξηται έ:τl τψ 

3J έμψ όι·όματι, 

19. Et conferamιιs e\·ange
listarnω clicta cle capitιιlo isto, 
si forte ωanifestior fiat sensus 
})ropter spiritιιnι sanctnnι quem 
dίχiιηιιs }JUertιrιι illunι intellegί 

posse. 
et l\Iaι·cns quideιn clicit: 

>>et accii)iens pneruιn statuit in 
medio discipulorιιm, et conplexus 
eum dixit eis: si qιιis ununι 
puerum talenι receperit in no
mnιe nιeor<. 

15 ff l\Iarc. 9, 34 ί - ~6 ~lai·c. 9, 35 - 30 ff.~Iarc. 9, 36f- Ygl. cιuc Nr. 40 Or. 

9 ιi:το] έ:r1 Koe 14. 29 φησ1 Η 
15 διεί.έγχ{)ησω· :\Ι 2i' lστω :\Ι 29 καi] 
τή Μ 34 τοιούτωι• κι Koe. Ygl. lat. 
τούτωι• )Ι < Η j έ:ι:i] έι· :Μ 

32 dicit Β 
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t~με Μχπωιι. :ιοίω· ι)i ί/i.ιιβε :ιιιιδlω• 
~ιιi έιyγκιιί.ίσιιτο ό 'Ιησοϋς κιιτά 
'β{)' '-, ""' τω• ιι 1•τFροι• ει• τοις το:ιοις ι.ιιγω• 

ι} τι) ϋ.γιοι· -:ιιη~ιιιι; κtιl τuύτφ γε τt{Ί 
;; :ταιδίψ t~ξωμοιιfιΟι1σάι· τιι·ες, :ιερi 

?' ~ ' n ., ' n - Ι 
ιιJ1' Ft:r:ε το >:uς Εαι• ει• των τοιουτωι• 

:ταιδίωι• δέξηται έπ/ τψ όι•ιJ,ιιrιτί μου, 
t:μέ δέχeτωιι, κtιτιΊ. μlι•τοι τόι• Λου

κϋ.ι• >•διιιi.ογισμύ;ι• η"; τοl'.; ,ιΗιΟητάς 
10 •• β'β ., .... , ., -·ο . 

ιιιικ αι·a t· ηκει• αι.ι. ΗtΊσιμ. ε« -:ιεgι 

- ' ~ - , ι ις, \ 
του >>τι:; ιιιιτωι· ftη 1 μfΊ:..,ιιJJ'«. κιιι 

··iδύn• ό 'lησοϋς τι)ι• δωί.ογιπμύι• njς 

καρδίflς tιύτίίίι·" (iiτε i!χι•ιι· οψΟαλ
μούς δι.ιιλογισμούς κagδιύJΙ' βί.έ:ιον-

15 τας >>ίδι;n. τόι• διιιί.ογισμύι· ηjς καρ

δίας ιLύτώι·ιι ούδε έρωτηΟεiς) 
κατa τόι· Λοt•κϋ.ι• έλαβει• :ιαιδlοι• καί 
>>lστησε1•ιι, ού μύι·ο~· έι· μ έσφ αύ
τώι·, Ίuς ό ΜατΟαίος καl ό .1/ϋ.ρκος 

20 είρήκασι1•, άλλ' ήδη καί >>παρ' έαυ
τφ καl είπειι τοίς μα{)ηταίς ού μόι•ον 
τό ϋς έάι• Μξηται fν :ταιδίοι• 

τοιοϋτο ij >>δς έι'.ιι· iι• τιί)ι• τοιούτωι• 

:ταιδίιιJΙ' δέξηται έ::ιl τι'[J όι•όματί μου, 
25 lμi δέχεταιιι, άλλ' 1ίδη καί έ:ιαι•α

βεβηκότως τό ))δς έάν δέξηται τούτο 
τό :ιr.ιιδίοι• έ:ιί τifΊ όι•όματ{ μου, έμέ 
δέχπαιιι, 

30 

35 

Lncas antcιn ita: >1ct accepit 
puerιnn et posnit eu1nιι non so
lnnι in 1nedio eor1ιm, sicut ait 
l\Iatthaens et l\Iarcus, secl >ιapιιd 

se: et dixit cliscipulis ιηιisιι non 
ita: si quis acceperit 1ιn1ι1n p1ιeru1n 
tale1tι vel >>ιιηuιη de talibns pne
ι·isιι, sed ita: >>si quis acceperit 
ι>ηeηιιη hnnc in nollline ιneοιι. 

secundιnn Matthaeιιnι ergo et 
Marcu1n potest quis clnbitare 
utrnm pnerum illιnη S}Jiritιnn 

sanctιnn dicat, quia sic dixerιιnt: 
si φιis acceperit uπιοιι pueru1n 
talent. secnnclum Lucanι autem 
quis aιnbigit posse intcllegi pne-

6 l\Iaι·c. 9, 3ϊ 
18 l\larc. 9, 36 

D Luc. !), 46 - 12 Lιιc. D, 4i - 17 Ygl. Luc. 9, 4if 

23 f. 33 )larc. 9, 3ϊ - 2i>. 3ό ff Luc. D, 48 

6f τών :-r.αιδίων τούτων l\1 ί :-r.αι

δίον Η I τώ έμώ dν6ματι :\1 11 μεί~οι• Η 
17 υ.αβει·] lλαβε τό Η 

21- 2;) 11011 ita -ιneo] lat. kίirzt 
31 iHum ~-* < L 33 ιιnιιm < ρ 

;i!Ιί 
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Χ!!'l οδι• κατά τοι• .lοι•κi.ίι• έκείι·ο τό 
5 :ιαιδlοι•. 

ού ί.αβόμει·ο; ό Ίησοi5; ι>lστησΕΙ' 
ιιύτο :ιαρ' lαυτιp«, δέξασ-Οαι ιιl:ιl τψ 
όι·όματι« τού 'Ιησού. 

ι u 1\αί ούκ οίδυ. εi δvJ•αταί τις ιο} 
τρο:tοί.ογ1jσαι το »δς Εάι· δέξηται 
τούτο το :tαιδ{ον έπί τrp οι•όματί 
μουιι. χρ1} γάρ έκείι·ο το :tαιδίοι•, δ 
τότε »έστησεJ•ιι δ 'Ι17σούς ιι:tαρ' έαυ· 

Ι 5 τψ ί.αβόμεΙ•οςιι αύτού, δέξασΟαι fκα
στοΙ• 1},ιιώι• >>έπl τrp όΙ·όματιιι τού 

ΊJισοϋ. 
:fί γάρ ώς ά:ΟάJ•ατ01•, καί χρι) αυτο 
ι1π' αύτού τού 'Ιησού (καταστυ.fJέι• 

:ω :ιαρά τ ψ 'Ιησού) δέξασΟαι »έπί τ ψ 
όι•όματιι~ τού Ί·ησοϋ, ού μι] χωριζό
μεJ•ος δ Ίησοϋς γ{ι•εται :rαρά τι):ί δε

χομέ1·φ τι) :rαιδlω•, 

25 ιiις κατά τούτο ί.εί.έχΟαι το >•δς lά1• 
δέξηται τούτο το :ιαιδ{οι• l:ri τιp όι·ό. 
ματί μου, έμέ δέχεΥ.αι«. 
εlτ' έ:ιεί άχώριστός έστι τοϋ υίοϋ 
δ :ιαη]ρ, (δμού καl δ :ιατι}ρ) γ{J•ε-

3U ται παρά τιp δεξαμέΙ"φ τοι• t•ίόι•· 

ι·u1n illωn SI>iritωn sanctnm, cun1 
dica.t: >>Si qιιis acceperit puerun1 
hnnc in nωηine nιeοιι 1 
secnndωn Lnca1n eι·go debemns 
pnerun1 illιnn, 
id est SI>ii·itιnn sanctωn, 
qιιeηι accipiens Iesus posnit apnd 
se, snsciι)ei·e in nωnine lesn. 

vivit eni1n pιιeι· ille qnasi in
H10I'talis et debemus euήι ab 
ipso Iesu constitntιιm apnd Iesnm 
sιιscipere in nomine Iesu: qno
nianl cωn sit Iesιιs nιιnqnam 
J'ecedens a pnei'O illo, fit apnd 
eωη qni receperit pneι·um 
»in non1ine eiιιsrι. 

et quoniaιn nec ι>ateι· ι·ecedit a 
filio, si qιιis recepeιit filinnι, 
ι·ecii>it a1>ιιd se siιnιιl et patrenι. 

Hf Ygl. Lιιc. 9. 4if - 11. 2;; Luc. 9, 48 - Hff Vgl. Lnc. 9, 4if -
28-233. 9 Ygl. cιuc :Κι·. 40 Or., mit der Sclιlιι!Jbemerknng: lοικeν οvτο; εί; τδ 
:rJ•εύμα τό ilγιοι• τρο:rοί.ογείι• τδ τα:rεΙJ•όι• καί ιί:rόιοη!!οι• :rrιιδίοι• 

lU-20 (καταστα{}έv- Ίησοϋ) 

Koe, vgl.lat. 2ο-2ϊ ώ;-δέχεται] 

lat. kίiι·zt 2U (όμοϋ-:rατιί!!) Dielιl 

Koe, Ygl. lat. 

29 Ι'!.'Ceperit J, ι·ecipit ~· 
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ι)ιι) ί.Ιί.Fκται · "κιιί ιϊ; /ιί1• t?μέ δ/~ιι

τιιι, ί'Η!χηιιι τι)Ι• ιί:τοση·/ί.ιιι•τιl. l'f". 
ι) ι)f; ι)f·ξύ.μtτο; τι) :τιιιΜω· κιιί τι)Ι• 

σωτιj/!ιι κιιί τύ1• ιl:τuση-ίί.ιιιοτιι ιιι~τι}Ι•. 

;; ",ιttκρύη·.ψ};ιι t?στtΙ' >>t~,. :τύ.σι•ι τοί:: 

'lησοr μιιiJιιτιιί; {ιιι•τύΙ· σμικρίΨιιη• · 
οσοι· Μ {ιιι•τιίι· σ,ιιικ(!ύΙΨΙ. τοσοίiτuι• 
γίι·εται 'ψlγιι;« v:τ' . ιιίοτοv τοίi 

Ι:τιτΟ.ί.οι·το:; σ,ιι ικ!!ι~ιΨιΙ' ιιι~τοι• 
ι ο 

καί :τοιοε.ιτο; t?:τιδιι)ύι•ιιι f-ί:; μlγf·

fJoς· :τρύσχε; γιί!! τι~ ··u μικρ,jτε{!ο; 
f~l' :τίi.σιι• 1~μίι· v:τύ.!!χωι·. οvτιί; t~στι 

μέγαςιι. ιίι•lγι·ωμπ δέ κιιί ΕΙ' ύ./.-

] i'i ί.οις »καί έστω μέγα;••. κιιτιί δέ 
τιίι· Λοι•κύ.1• έιίι• μ ι} τι; ··δέξψu.ι 
τι}J• τοϋ fJεοε. βασιί.είαι• ι~; :τu.ιδίοι·, 

ιιύ μι) Ftσli.On εl; u.ύτιίι•ιι· καί 
i'στιι· άμιrίβοί.ος ιj ί.έξις, ί) γuρ 

20 ϊι•ιι ό δεχύ,ιιει·ος τι)ι• τοϋ Οεοv βu.σι
ί.είαι• γέ~·ηται ιfJς :ταιδίοΙ', ·ιj ί1·ι.ι. 

τιjι• τοϋ Οεοv βασιί.Fίω· :τu.ρι.ι.δlξιι
ται γει·ομέι·ηι· αvτιp ι&ς :τωδίοι·. : καί 
τύ.χu. έι•ταε.{)α μlι· οί δεχόμε1·οι τι}ι• 

25 τοϋ fJεοϋ βασιί.είω• δέχοι·ται αvτι)ι· 
nvσω• ώς :ταιδlοι·, έι· δέ τι[; μέί.ί.οιοτι 
ιιίιϋι•ι οvκέτι ώ; :τωδίοι· κατά το μέ
γεΟος τιj; τεί.ειότψο; έι· τfj (ϊι•' οί!

τως όι·ομύ.σω) :τΙ·ει•ματικ!ί φ.ικίq. 

φιί ηηtι•ηι ι·ι•("(ψίt l't JΙΙΙι•ι·uιιι ίη 

ηοιηίηc Iesn ι·t Ιι·~ιιιη in no
ιnine J>ntι·is, ίιι οιηηiΙΗιΗ ιιιiηοιΨιη 

sc }JI'ae1ιι•t ι\iHl'ΪJ>Hli:-: ('lιι·i:-;ti sci JΙ
:;ιιιη ιηίηοηιη:-;; ι•t φιanto ιηagis 

,;e ιηίηοηι Ycι·it, <tanto / ωaior 

ι•fficitιιι· a1ι eo, φιi ci ιηinoι·ationis 
rleιlit Ι11ΗΙΗ1atιιιη. 

1 Lιιc. 9, 48 - ;J. 8 Ygl. Lιιc. 9, 48 J2 Lηc. 9, 41:i .. 1;) Ygl. Lιιc. Ι, 
J;'i. 32- 16 Lιιc. IS, 17- Hlff Ygl. Lιιc. 1:-;, 17 

σ πύ.σι τοί;] τοiψσίς :\1 8 <v:τ') 
Koe <ιL-τ') Dieh], vg:l. ]at. 9 i:τι-

τέίJ.οντο; Kl nacl1 Koe, Ygl. ]at. i:ti 
:tί.είοv :\1 Η I αιJτόv :\1 Η έuυτόν :tοι-

• 
οϋηο; cιuc Xt·. 40 13 :τϋ.σι :\1 
2ί κατά Koe καί :\1 Η 

~ tanto μ< χ 

598 



234 Oι·igenes, l\latthiiιιserkliirung 1\latth. 18, 1 (- 6) 

i:rιδεικ1•υμέι•η; :rϋ.σι τοί; ε:rι τοi' 
:rαρόι•τος παραδεξαμέ1•οι; αύτι)ι• 
οvσαν έ1•ταfν{)rι (~); :rαιδίοι•. 

20. Oύul τip κόσμφ ά:rο 

5 τώι• σκω·δάl.ι•Η' (18, ϊ(-14]). 

10 

15 
Κα{)' αvτψ μiι• καl ά:rολεί.vμέ1·ω; 

είρηται 1j τοi' κόσμος φωι•1) (έι• τι'[J·· 
, -, ή \~' ~ 

>'ΕΙ' τψ κοσμφ ι•, και ο κοσμο; αυ-

τόι• ούκ έγι•ω<ι. κατa δi τfιJ• :rρό; τι 

20 σχέσιJ', μετa nj; :rρός έκείι·ο έ:rι
:rλοκής ov κόσμος έστίι•, ώι•όμα

σται έν τip »μι) aι•αβl.έ1ρας είς τόι· 
ούρω•οι• καί ίδι;JΙ' τόι• 1'jl.ιοι• καl τι)ι• 
σεί.ψψ καί :rάι·τα τόν κόσμοι• τοi' 

25 ούρανοϋ :rί.aι•η{)είς προσκυνι]σnς αi-
τοίς καl ί.ατρεvσnς αύτοίςιι. τό δ' 
δμοιοι• φήσει; έι• τfί 'Εσ{)ηρ ί.ε/.1-
χ{)αι :rερl αύηjς, δτε γέγρυ.:rται :rε

ριε/.ομέη] >>:rάντα τόι• κόσμον αύτής· . 
30 ού γaρ ταύτό1• έστιι• άπλώς ό κόσμο; 

\ (" , - , - " (" , 
και ο κοσμο; το ι• οt•ιιaι·ου 17 ο κο-

20. Γαe lιuic 1nundo α scan
dalis. 
1ιecesse est e1ιiιn t•enire sca?ιdala, 

ι·erunιtame1ι ι·αe lιo1nini illi per 
q1ιe1n scandal·u1n ι·enit. 

Digna est res qιιaerere in hoc 
loco, qnid clicit esse nιunduιn 
cui pι·01nittitιιr ya.e, cui omnia 
scanclala affeι·unt vae. intellegere 
ante111 aliqnicl }JOterinnιs, si con
gregeιnus scri}Jtιιrarnnι cxenψla 

in qnibns nonιinat.ιιr 1nundus. 

18 Jolι. 1, 10- 22 Dent. 4, 19- 261f Ygl. Hieι·on. hom. in~lattlι. 18, 7ff 
(Anecdota l\Iaι·edsolana ΠΙ, 2, 373, 13ff): 11~ωιdω1~ istutι~ terrenutn locutΙΙ 

dicit, τόν :τεQισσόι• (1. περlγειιnι) τό:τοι• i.έγει: neqtιe ι·ero de caelo et terra intellegere 
ιlebetn-us nιtι?ιd·ιιtnι etc.- 29 Esther 4, 1i (14, 2) nnd Jn(1ith 10, 4! 

1 έ:τιδεικιιι•μένης Hn έ:τιδεικι•ι'

μέι•οι; 1\1 Η 16 καθ' αύτι)'ιι :ΊΙ 

17 τoii< Η : (έν τφ) Hu 30 ό 
< }[ 

9 res est Β 
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σμος ηjς 'Ι':σΟιί!!· τό Μ ι·j;ι• ιί,ιιίι· 
ζητοvμηηι• ι'ii.i.o. 

J'ομίζιΙJ o~J' {ίτι ,Η~ τό 1-~ξ οι~ρο.ι•οf κrιl 

γιjς σ1~στιιμιί. /στι κιιτιί τιί ι?t'ίιι 

5 Υ!!άμμιιτrι ύ κιίσμιι;. ιίl.i.' ιί :πρfγωι:; 
μι)ι·ος τό:ιο;, 

]Ο 

κrιί ο1"'τος οι; κιιιΤ ίJί.ηι· ι•οοι~μει·ο; 

τιjι• γtjι•. άl.i.' ιί κιιτά τιjι· ιί,ιιετlψιι• 
οίκοηι11''ΙJ'' · 

»t~1' τi[J κι)σμι!J· γάρ ·~ιj1• τό Ui.ηOtJ'ι}v 

ψϋς<<, τι'f) :ιερι;ιείψ τr):ιφ τι'[ι κrιτά 

15 τι)ν ιjμFτlaαι• <oiκot'μ{J'Ύj1': ι·οοt'μέ1·ιμ! 

20 

»καί ό κόσμο; uvτόι· οvκ έγι•ιψι, οί 

έ1• τι~ ;τ;εριγείφ τό:ιφ aι·Ορω:ιοι, 

τάχα δέ καl αί οίκείαι τιp χωρίφ τού
τφ δυι·ά,ιιεις. 
aτο:ιοι• γaρ ί.έγεt1' τό έξ οι;ρω·οϋ καί 

γ?jς καt τίί)ν έι· αvτοίς σύστημα, 

25 ώστ• εl:ιείι• άι• δτι 1/i.ιος καl σεϊ.ψιη 
καl ό χορός τί;)ι• άστlρωι• 

\ ,. ' rι,. - ι ι ~~ 

και οι εν οι.φ τ φ κοσμφ το·ι•τφ αγ-

30 γεί.οι οvκ lγι·ωσω· »τό άί.ηΟιι·οι· 

φώς« καί άγι•οοϋ1•τες αύτό έηίρησω• 
η)1' έ:ιιτετrιγμέι·ψ αvτοί; ά:ιό fJεοϋ 
τάξt1'. άί.ί.ά καί δ τω• ί.έγητω v;τ;ό 
τοϋ σωτijρος έι· τιΊ :ιρό; τοι· ;τ;ατέρα 

35 εvχ?J· >'καί 1•f1• δόξασοι· με, :τάτερ. 
παρa σεαυτι~ ηj δόξn iί t ίχοι· :ιρr) 
τοϋ τόι· κόσμοι· είι·ω :ιαρά σοl··. 

n~·ΙιίtιυJ' <·ι·~ο qωa ηοιι <·ηι·Ιί <·t 
t<'l'l'a<' f.:patiιιιn secιιηιlηιιι scri
})tιιra:'-1 ιliνinas ιlicitω· ιηΙΙηιlηs, s('ιl 

t('rr<'Ιill,., istι• tantnιn ιηοι1Ω Ιοcιι:> 

Yel honιincs qιιί sιιnt lιal>itatoιΨ" 
loci istiιιs. f.:ic cnim intcllegitnι· 

illn<l qno<l ait: 
ιιίη 111lHHlO ('11ΪΙ11 ('I'at« nc'Ttl\H illnιl 

lnmcn, i<l est inloco terrac nostι·a<• 
qnaιn ha bitaιnns, 
»et ιnιnHlns per ipsnιn factυs ('St«, 
id est ω·bis terrae, 
,.et ιnnn(lns eιnn non cognoY"it.«, 
id est lιoιnines lιabitat.oι·es tenae 
istins. 

incongrιnnn cηίιη est 'et nηιndns 
eιnn non <'OgnoYit.« refeιτe a<1 
elenιenta <'aeli et tenae; ut dicat 
aliqnis, qnoniaιn sol et lnna et 
stellae 
Yel aqna Y"el tena 
Yel angeli, qni snnt in nniY"eJ·so 
lιoc ιηιιηdο, Ιηιηeη illn<l Yerιnn 

non cogno,·erunt et non cogno
scentes enιn conseJτayernnt a 
<leo sibi on1ineιn constitntnnι. se
cun<lιnn lnnιc eniιn sensιnn intel
legitnr etiaιn illιHl: »et ιηιηc ho
nω·ifica nιe. tn I>ateι-, eo l1onoι·e 
qneιn habni ant('qna1n Ιηιιη<lU:' 

1311 Ygl. Jol1. 1. !Jf- 18 Jol1.1, 10- 30 Joh. 1, 9- 3.) Joh. 1 ϊ, 5f 

3 ού τό] έι• τιίj )Ι 15 (οlκου- 32/33 a ι1eο Dielll Koe, Ygl. gr. 
μiηpι) ΚΙ Koe, yg}. lat. ab eo χ 



236 Origcnes, ~latthauserklarι~ng l\lattlι. 18,7 ( -14) 

χριj uκούειι· κόσμοι• λέγεσΟαι τιjι· 
.ί κω?' ιjμϋ.ς έ:rί γιjς I οlκουμlι•ψ· 

1 υ ιίλλιί κιιl ό σωτιjρ ί.Ιγωι·· 

, κιίγW πρός σέ fρχοιιuι, καl ούκέτι 
εiμl έν τip κόσμφ<<, τον έπίγειοι• 
λέγει κόσμοι·· ου γaρ ι•ομιστέοι• 

15 τa ύ.ι•τικείμει•rι ιιιlτοι• λέγειι• qά
σκοl'τα' 

)•κύ.γι:J προς σε έρχομαι, 

καl οvκlτι εlμi έι• τi[J κόσμφ κιιi έι• 
τιp κόσμφ εlμί«. ύ.λλa καl έν τιp 

:'!0 >>καl τα-ϋτα λαλώ lι• τcp κόσμιp« 
τnι· 

περίγειοι• τόΠΟI' τουτο1• ι•ομιστέοι•. 

ύ.πο γιίρ τούτου του κόσμου έδωκε 
τιp υίίf) ό πατι]ρ άι•Οριύπους, περi ώ~· 
ό σωτι)ρ Ε(!ΟJτί!- τοι• πατέρα μόι•ωι•, 
κιιl HOV περi του κόσμου« όλου τών 

~I) uι•·/)ριQΠWΙ'. 

σu.ψι7Jς δε ούτος σημιιίι•εται καl iκ 
35 τοϋ >>καl ό κιίσμος έμίσησει• αιlτούς, 

esset ιψιι(l te. Ιnanifestavi noιne11 
t\HΙlll hoιni11ibns, qnos (1edisti 
ι11iiΙi (}e 111\111(10«. 

et ι>ost ι>anca: »ego (ίηφιίt) 
]>ι'Ο eis rogo, 11011 pro mιι11(1ο 
rogo. se(1 p1·o eis qnos (le(listi 
tl1i1Ιi«. 

itcι11 ])OSt }>anca.: 
>>et hi ίη Ιnnndo sn11t .. 
et ego a(ι te ve11io. et 1a1n 11011 
8\1111 in IIHHH10, 

et ist.i ίη 11ΗΙΠ(1ο sn11t«. item post 
ιιanca: >>et ego ad te venio, 

et l1aec loφ1or in Ι11n11do, 

nt lιabea11t gandinω ιnenm ple-
11\1111 i11 se«. eι·go nnι11dus dicituι· 
vel 
locus iste terre11us vel hoιni11es 

qui snnt in eo. 
ex hoc e11i1n 11Ιnndo dedit filio 
hoιnines ι>ater, pro qnibns ωgat 
filins ι>atΙ'θlll solis, et 11011 ι>rο 
ΟΙΗΙ1Ϊηnι hoΙninnm nnι11do. 11am 
nbi nιagis 11ecessariu1n est ut ser
vennιι· a patre qnam i11 ιnn11do, 
qnenι dicit Iolιan11es: >>et mu11dns 
totns positns est i11 malig11occ 1 

6 Jolι. 1ϊ,!) 11. 17 Jolι. 17, ll (νgl. vaι·.lect.)- 20 Jolι. 17, 13f-
:?Df Vgl. Jolι. 1ϊ, 9 - :12 Ι. Jolι. 5, 19 - :J.j Joh. 1ϊ, 14 

1:1 έ1ι τψ] έγιιιiJ- Η 20 καί < :\[ 
:?! τούτον< Η 26-30 a:τό-άι•&ρdι:rωι•] 
lιiermit Dichlnaclιlat., lιintt.>ι• Ζ. ,') in 
:\1 Η 

59fl 



.1\Ιιι ttl1. 18, 7 (-Η) Ί'ωη. Χ IJJ, 2U. 21 

ίJτι οι~κ f"iσίι• f~Κ τυίi κι}σμοιl(ι · 
ηιισιισl-' γιi.ιι •ί,ιιιί~ ( f1ζ οί'i μ η κi-τι 

- ' β, ' "'" .. ' ' σκο:rοηιfΊ' Ι>τιι r.F-:rιηιfΊ'ιι ιιι.ι.ιι τα 

μι) βί.F:ιιίμf·ι•ιιιι) ι)ιu τιίι· 'Ιι1 σοί; 
.> ι)ιι)ιισκιιλfω· ,,; κι}σμο~ f1! οι~!!ιιι'οίi 

κιιί γιj; κι~/ τιί)ι• lι· ιιι~τιιί; σιΨε
στηκι:ι; -:rιί:;. ι:ίί.ί.' uί 1-:τί γιj; ,llf17' 

ιί,ιιιί)ι· ι1ι·ΙJ!!ω-:rοι. τι) οοuι~κ f·iσlι· iκ 

τιιίi κιίσμοι>ιι ίσοι• lστί τιΤι οι~κ Ftσίι• 
1() έκ τοϋ :ιεριγf·ίου τι;;-ιuυ· οί:τι•ι Μ κιι/ 

uί τufi '/ησοϊο μιιι?ητιιί "f:Κ τοιi κύ

σμnt' οι1κ fίσίι•ιι ι~); oi',,)" ιιι;τ,j,: .''f~Κ τοι; 

κι}σμουιι ψ·. 

iτι ι)έ κιιί τό ιιί1•u ό κύσμο; -:rιση·ύσn 
1 •> iJτι σύ JIF άπέσπιί.ιι;ιι 

(δ/; είρημ/ι•οι• έ1• τιΤι κιιτιί Ίι•ιάι'Ι"ψ) 

ΟVΚ UI'Uψέρετuι f:rί TU Κ{!fίTTOJ'U τώιι 
ιlι·Ορώ:ιωι•. ιlί.ί.' lπί τοv:; χρr}ζο1•τιις 

πιστεύεll' ιlι•Οριύ:rοι•; δτι ό :rιιτιjρ 

:?0 τόι• ι•ίόι· εiς το ι· τιϊδι; κύσ,ιιrιι· ιl.;τέ
στειλF. κιιί παρa τι'f) άποστιίί.ψ δf Ι>ιί 
:ιίστις ύμιίιι• κατuγγlί.ί.εται έι• ϋί.φ 

τί[ι κόσμφι•. 

25 

311 

21. Ei δi ο ύ α l τοϊ.; :ιuντuχο·ϋ 

ίtι'ηι in sequentibιιR: >>ιιt ηηιηιlιιs 

cι·eιlat φιia tn ιne ιni:;;istiιι. 

ι•ι·gο locns iste ι•t lιoιηines qιιί 
:,;ιιηt in eo ιlicιιntuι· ιηuι1<lιιs, 

qnilηts ι·rιe α. scan.dalis. otnnil)l\8 
eninι Ιιοιηiηil)ιι~, qnos taιnen scan
ιlala 'τincere νossnnt, ι·αe est (t 

sranιlalis. φωιl non })I'oceιlit ιιt 
ιlι' eleιηentis ιnHnιli intelleganιns. 

21. Si aιιt.eιη ι·αe est ?11U?ιdo 

3 Ygl. Π. Kor. 4,18- ~ff Jolι. li, 14.16- Η Jolι. 1ϊ. 21 ,·gl. 23 -
\Uf Ygl. Jol1. 10, 36 - 21 Rδηι. 1, 8 

:J τι.12] διι.Ι )I 
<Μ; i. 11 lσοι• )1 Η 

6 αύτώ )l 8 τό 

31 ff Koe ver-
nnιtet: εi δΕ ούαί (έστι τi[:ι κιjσμψ> dπό 

τών σκω•ι~ιί.ί.ωι• (τοιrτέστι_, τοίς πω•ταχοiί 

τ1j; γιj.; rίιιθριf.J:rοι;. ιr.ι' καί κτ).. 

2~ t»•t χ* < !! 



238 Origenes, Matthii.userklarιιng Mattlι. 18, 7 (- 14) 

ηj; γιjς άΙ·Ορώ:τοις ά:το τώ v σ και•
δάi.ω1•, 
ώJ• καί τά σκά1•δαί.ι.ι ίi:ττεται, 

οf.κ είσί δέ οί μαΟητι.ιί »έκ τοϋ 
5 κόσμου<< 
μι) σκο:τοfΙ·τες ιιτά βί.ε:τόμεJ•αιι 
καΟώς ούδέ ό διδάσκι.ιί.ος >>έκ τού 

κόσμου« έστί1•, οΜεΙ't τώ1• μαfJητώΙ• 
τού Ίησοϋ lστιΙ' ά:το I τώι• σκα1•-

1 Ο δ ά i. ω Ι' ο ύ α ί, έ:τεί:τερ »έστίν εlρΙJΙ'η 
:τοί.ί.ι) τοίς άγα:τώσι τοΙ' 1·όμον τοϋ 
Οεοϋ, κι.ιl οvκ lστιΙ' ι.ιύτοί; σκάΙ·δα
ί.ω•ιι. εl δέ τι; δοκεί μi1• χρημα.τίζεtΙ' 
μι.ιΟητι};, έτι δέ έστιν ,,fκ του κό-

15 σμοv<< διά το aγι.ι:τιίΙ' J>τΟΙ' κόσμοι·« 
καl »τa EJ' ι.ιύτιfJ" (ί.έγω δέ τιjι• έ1· τιp 
:τεριγείφ τό:τφ ζωι)ι• κιιί τά έι• μύτιp 

χρι},ιιατα {j κηίματα ij ό:τυιω•:τοτοvΙ' 
:τεριοι'σίω•), ώς μι) άρμόζω• αύτιp 

::!0 το J>έκ τού κόσμου οvκ εlσ!Ι·«, άί.η

{)ώς ώς "έκ του κόσμοι•ιι ο1οτι τοvτφ 

το τιjJ κόσ,ιιφ σι•μβαίΙ'ΟΙ' ούαί ά:το 
τ ώ Ι' σ κ ω· δ ά ί.ω ι· σvμβι}σεται αύτq). 

ό δέ Οέί.ων έκκί .. ίJ'Ut τό oύul τοi'το 
::!5 μή έστω φιί.όζωο;, 

.,_ 
ι}ί) 

ιli.i.u ί.εγέτω κατά Πι.ιϋl.οΙ·· 

ιιέμοί κύσ μ ο; lστι.ιύ[!ωται κιiγώ τιjJ 
κόσμφιι· 

α scandalis. 

non aιιtent sunt ιliscipιιli Icsu »de 
hoc nnιndo<< 

sicιιt nec ιnagisteι· eorιιn1 de 
mιιndo est, ncιnini discipulorum 
Chι·isti }JOteι>t esse α scandalis 600 
ι·ae: quoniaιη ιφaχ ιnιtlta ιlili

gentihιιs noιnen ιlei, et non est 
illis scandalnm<ι. si autenι aliquis 
videtnr quiden1 esse ιliscipulns 
C'hristi, aιlhnc anten1 est >ιde 

ιηιιι1ιlοrι, JH"opteι-ea qnod diligit 
"ηηιηιlηnι<< et J>qιιae sunt in eocc 
(iιl cst ant vitaιn i:,:tam carnalem 
aιιt possessioncs terrae istiιιs aut 
}Jecunias ant speciCin qualeιn
cιnnque), ut non conveniat ei 
q ιιοιl dict.ιHn est ιliscipιιlis lesu, 
qιωniaιn J>l10n sunt ιle mundocc, 
sine ιlιιhiο }JOssidehit quasi >>de 
nnιndo<< constitιιtιιs t•ae, quod 
1nundo acciιleι·e solet. si eι·go 

volnnnιs ιleclinaι·c hoc t•ae, 
sιιscipiaιnus in nobis adfectum 
R}Jostoli Panli ιlicentis: J>mihi 
aιιteιn ahsit gloriaι·i, nisi in cruce 
cloιnini nostri lesιι Christi, per 
quen1 ιnilli ιnundιιs crucifixus est 
et cgo ιηιιηdο<c. 
neιno auteιn aωat.or cω·poι·aliιιn1 

spccierunι Yel iunιentonιm vel 
aliqnarιιnι concιψiscibilinm re-

.J.l.JJol1.1ϊ, 14.16- 6 Ygl. II.Kor. 4,18- 10Psal.ll8, 165 -1;jVgl. 
I. Jolι. 2, 15 - 201 Jol1. 1ϊ, 14. 16 - :η Gal. 6, 14 

111 12 νόμον τοϋ θεοϋ] {)p :Ί1 

20/21 ύ.ί.ηθώς ΚΙ, vgl. lat. ύ.ί.ί.' :ΊΙ Η 

11 11oιnc>11 dei] legeιn tuam Β 
30 nostι·i] mιoi G 



~Iιιtth. 18, ϊ ( -14) ΊΌnι. ΧΙΙΙ, 21 239 

οί γιλ!! ϋι·π; η ηΤι ιτκιiιη« flγιυι 
~ ,.,. β , "' ' - -
;ι στtΊ'U.,ΙΗ'UI '' ΙlljOtψfiΌI Ιl:!fJ TOU TIJ; 

τα:τειι·ιύσι οι; σι:ηιατιι: κιιi :τάι·τ ι ι 

:r(!άττουσιι·, ίι·ιι i1ξιοι γ{ι·ωπαι εύ

f.!FΟιjι•αι lι• n'f) τιj; ιlι·αστάσt·ως μι•
σηι(!ίφ. uπ •·μετιισχηματίση•ι ύ 

10 {}t·ιl::; ού :τάιτωι· .. τι/ σώμα τιjς τα
:τει)'(UσΗιJςιι, ιli.i.u τι(ιι· .\!_)ιστι~ γι• η

σίι•ι; μαΟιιτει•ομiι•ιιιι•. t-ί; τό γπέ
σ{)α.ι αύτό );σύιι.ιιrψιιοι· ,'τι'f) σιύμυ.τι) 

τιj; ι)όξηςι; TUV .\!!ιστοf. ιuσ:rf'! 

1.ί γuρ οvδέι• τώι• οι•ω 
συμβα6η τι~·ί τι(ιι· Χριστοί' μαΟη
τι(ιι·, 

υi'τω; οί>δi το ΙJVαt τιp κύσμφ 

ά:το τι(ιν σκιΗδάί.ωι·. 

20 Μ.ι· γa!! καί μυρία σκάι·δαϊ.α γίι·ιι
ται, άί.ί.' οι~χ ίlψεται τι(ιι• ο{•κέτι •iκ 

τοv κιjσμου•·. t·ί δi έ:τιδlχεταί τι; τό 
σκαι·δαί.ίζωΟαι :ταρa τό ύ.ι'F[ψιί
τιστοι• τιj; πίστεως καί ύ.βlβαιοι· τιj; 

::!5 :lf.!O; ΤΟ/' ί.όγοι• τοv {)t:of σιογκατα-
β ι " δ' 'Ι" ασεω;, ιστω μη ε:τω χρημα.τι.,ωι• 

:ταρά τι'f) 'Ι1ισοϋ μαΟψι}; αι~τοι-... 

τοσαϋτα δi έρχεσΟαι ι·ο,ιιιστέοι· 
σκάι•δαϊ.α, 

30 ώστε τό ούαi μι} έ:τί τιι•α μύρια τιj; 
γ1jς q;{)άJ•ειι•, ιίί.ί.' έ:rί τόJ' δί.οι· έι' 
αύτfj κόσ,ιιοJ•. 

rnιn Ycl Yitιιc i~ti11~ canιn.li:-: 

μοtι~~ι η·ι·ι· (liccrc: .. ιni11i IΙHindu:; 
cntcifixn!'l c~t ct cgo ιηιιηdοrι. 

sancti eηίω, qui sιιnt in IHιc ha-
1ιitationc•, ingeιniscnnt corrιon· 
lnιιnilitatis gι·avati ct οιηηίιι fιι

ciηnt, ιιt (li~ni (•fficiantιn· in illo 
t·csιιιτectioni:; ω~·stcι·io inYcnir·i, 
qnando ιιtranι;forlnabit cleus cor
pιιs hωnilitatiι;;ι< non οηιηiuω, seιl 
tantιnn clisci}nιlonιΠl ficleliιιnι 
('hι·i:,;ti, .·ιιt fiat confoι·ιne cω·

})Ol'is gloι·iae ('hristiιr. >'icιιt cι·go 
nilιil eω·ηω ex φιi1ηι::; l'ιιe 

contingeι·e solet contingit <li:;ci
pnlo Christi 

(ηaιη etsi ιnille sint scan(lala, 
non tangunt eιιηι qιιi non fuerit 
cle lιoc nllln(lo ), sic qιιί recε>J>tω· 

fιιeι·it factus scan(lali, aιιt J>l"O}>ter 
incon:-tantianι fi(lei snae, aιιt qιιia 
non ex toto corde consentit 
salut.aι·ibns Clιi·isti 1nandatis, υt 
ianι non Yi(leatur (liscipιιlus 

CΊιristi. tanta scaιHlala 

cotφι-ehendent eu111 qυantis fue1·it 
obligatιιs in nιundo. 

4ff Π. Kor. 5, 4- 9ff Pl1il. 3, 21 - 22 Ygl. Jolι. 1ί, 14 (11) 

5 βαρι'Ι•όμει•οι )Ι 13 (τιp 

σώματι) Hu 19 τώι• σκαι•δά).ωv < :\1 
20 έάv ΚΙ, vgl. lat. ίι•α )I Η 28 lΙJ

χεται :\1 

12/13 corpori Koe 
Christi (nam-Jnunclo), sic] 
*** (nam-mιιndo). si(c] 
vgl. gr. 

1ί-22 

Clιristi 

Dielιl. 



240 Oι·igenes, 31atthauserkHίrung 3Iattlι.l8, i(-14) 

22. Παl ι"ιι·riγγ.η έστlι• έί.

{)ε ίι• τ α. σ κ ά ι·δrιί.α' aπ~ ρ ύ.ί.ί.α 
ι·ομίζω είι·αι τώι• ιlι•fJρώπωι• δι' <Lι· 
)1 \ -;' ' I Ι 
ερχεται. τα ουι• ερχομει•α σκαι•-

5 δαί.α στρατιά τις έστl τοϋ διαβ6ϊ.ου, 

ι'ί.γγεϊ.οι rιύτοί' καl μοχfJηρος χοψ); 
πι·ευμάτωι· άκαΟάρτωι•, a::τερ ζ η
τοϋπα οργω·α δι' ώι· έιοεgγιίσει εύ
ρίσκει ποί.ϊ.άκι; ,ιιiι• τού; πάι•τη ξέ-

- , β , I " {)' " δ, , 10 ι•οι•; τη; ει·σε ειας. εσ οτε ε και 

15 

20 

τιίJι· ι·ομιζομέι·ωι· τιι·ιΊ.; πιστεύΙ:ϊJ' 

τιp ί.όγφ τοίi {)εοι~, . 
οι ς 

χείρόι• lστι το ο v α l 
παριΊ. το oval τr?Ί σγ.ω•δαϊ.ι~ο,ιιέιοφ, 

ι))σπερ καί >)Τύρφ καΙ Σιδώι·ι ιlι·ε

κτότερω• lσται έι• ιjμέρq. κρίσεως« 

iίπερ τοί; τόποι; lι·{)α έποίησε μiι· 
25 σημείο. ό 'Ιησοϊ-; καΙ τέρατα, ούκ 

lπιστεύΟΙJ δέ. 
δυι•ηfJείη δ' ι'lι• τις ιϋσπερ :rρu.γμα · 
τείω· :rοο}σαι άπο τιίJι• γραq:ίin• lκ 

τι}ς τιίJι• μακαρι'ζομέι·ωι· καl έq:' ol; 
30 μιικrιρίζοι•ται σω·αγωγιjς, οifτω καl 

έκ τώι• γεγραμμέι·ωι• ο ύ α l καi τιί)ι• 

lφ' οίς ί.έϊ.εκται το ο ύ α ί. 
lτι δf καl εlς το χείροι• εlι•αι τι.ί a:το 

τοϋ σκrαδυ.ί.ίζοιτο; ο v α I 
35 παρa το τοϋ σγ.ω·δrιί.ιζομέι·οι• 

:!2 )lattlι. 11, 22 Ρ;~ι·. 

10 ι'Jεο-

σεβείu; \as lat.? 2i-32 f'ιιtsprίC'I!t 
rlf'nι lnt. Ζ. 2ϊ-31? :J;) τό< 11 

22. Χ ecesse e1ιiιn est ι·e1ιi1·e 
scωιdala. alincl eni111 snnt ipsι1 
scandala, alind antenι hωnines 
})Cl' q ιιοs ve1ιiu11t scandala. ergo 
YeHientia scan.dala snnt angeli 
satanae ct nιalignns ehorns dae
ιnonionnn. qni qιιaerunt organa 
digna pC'I' quos operentur, et 
pleι·unιqιιe qnideω inYC'ninnt, qni 
ωnnino extι·anei sunt a dei cnl- 601 
tιna, intenlnιn antenι et eos qui 
YΪ(lentnι· ficleles: 

qnibus 
ωains cst ι·αe })Cl' quos contingit. 
qιιaηι 1ιιu1~dο eui contingit. ηωη 
nιnlto 

1)eins eι·it qui scanclalizat 
qnaω qni scandalizatιn·, 
si qnidcnι 'τerηηι cst esse differen
tiaιn torωentornnι 

secnnclιnn illnd qιιοd ait: »rc
ωissius eι·it Τ:γω et Sidoni<< qua111 
ciYitatibns in qnibιιs fecit (signa 
Iesus et) Yirtιιtes, et coιτeptae 
non sιιnt. 
si eniιn ι·ae nιu1t(lo α scaπdalis, 

ei qniclenι qni scandalizatur iuste 
est ι:αe, qιιia nιiscens se nιnnclo 
Yolnntarie rece})tω· scandali fac
tns C'St; 

ei antenι graYins C'Γit ωe, pe1· 
quωt scαπdαlιιιιι ι·enit, 

qιιonianι pι·acbιιit SC' spiritibus 

1 est ι·nίιn L 1;') est ;γ* < L ; 
contingit μ contigit χ :!412;) <.-i
gna-ct) Klnaclι Dielll Koe, ηzl. gr. 
:?;) COΓI"('Ct(α )t' ~- (Pasc\ι) 
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}Ο 

ιιδς δ' fιι· σκιιι·δαί.ίση έι•ιι τιίιι• μtκ(!ώι· 

τούτωι• τr7JJ• ~ιστεt•όι·τωι• εί.; eμl, 

σvμrέρει ιιι~τι~ιι κιι/ τι1 t~~ιϊ;· 

iκl'ιικοιψlι·οι· γά(! τοιi σκω•διιί.ι

σι91ι•το; μικροιi ιi:ro τοv σκω•δαί.ί-

1 :; σω·τος ιιi\τόι· τοιοίiτιιι· σvμrflρει 
βαf.!i• καΙ δι•σιι:rομόι·ητοι· δ aι•αγl

γ(!α:rται Fίι·ιιι :rεfJI τοj: σκιιι·δrιί.{

tω•τος. 
ταuτιι δi ει' έ:rιμεί.Ιση·fJοι• t:ι, ·ε. ·ι·οοίi-

2U μει·, irυί.ιιξάμεΟυ. ιίι· άμαρτάι•ειν 
ι>εi; τοvς aδεί.qοι\; καlιι τύ:rτειιι 

· αvτιϋι· η)ι· σvι·εlδησιt· aσΟεt•οϋσανιι, 
ίι•α μι) "εί; .\"ριστόι•ιι άμαρτάt•ωμει•, 

:rοί.ί.άκι; ιi.:rοί.ί.ι•μέι•ιιJJ' ΟΙ~ μόι•οι• ηj 

2:i 1}μετέρq. ·ογι•ώσει" ιίί.ί.ά καΙ ά.ί.ί.οις 
τισl τιuι• :rερl 1ί,ιιii; rίδεί.rώι•, 
δι' ov; ι>Χριστό; a:rέΟω·ε1·ιι έr' οίς 

ι>εi; Χριστόι•ιι άμαρτάι·οι•τες τίσομη 

δίκα; έκδικουμέι·η; τί/; TQjι· δι' ιί,ιιii; 
30 ά:rολί.ι•μέι·ιιιι· 'Ιj'1>χιj; Η ι/,ιι{iJι•. 

:!i$. .l/ετύ. τrι;:;τυ. βιισιιι·ιστlοι• 

τό τιj; aι·άγκη; ϋι·ο,ιιΙJ. έι· τ ψ α Ν..ί γ -

ίωιιιιηιlί:; I"CaiHlalizantiiJΙι:-o ιηί

nί:;tι·uιη ad scanιlalizanduιn lιo

ιnines infirmo:-o et ιnιιnιliale,;. 
ιο;j aηtι•ιιι hacc diligentcι· int<·llι·

gereιnιι:-o ιι 1\fi(' <licuntιιι·: 
ι·αe }Jer queHι ι:enι'ιnιf .scωιdala ι·t 
ιιqui scaηdalizaycrit ιιηιιnι ιle ιnι

:o;illis iιo;tis, 

expe<lit 
ei nt alligetuι· mola Hsinaria ιη 
collo eίn,: et <leωeι·gatιn· in μro
fnnιluιn maι·ί:-οιι. 

qηοηίaιη sic Yin<licat <leιι" eo:-o, 
φιί scan<lalizati fιιι•ι·ίηt ab ei~ qιιί 
scanclalizan-rιιnt, 

et :,;ί q ιιae intellegc'l'enιιιs tiιneι·e
nιns, nnnqnaιn }Jeccaι·eιnιι::; ιιίη 

fratι·esιι nec percntereιnιιs · con
~cientias ι•οι·ιιηι infirιηas". 

J>Ι'Ο qιιίbιιs ι{ΊΗistιι::; ηιοι·tιιιι;: 

estιι, ιn·opter qnos qηasi ιιin (~hι·ί

stιιηιιι }>eccantes snbiiJinιns ι>oe
nas, cηιη reqnisitae fnerint aniιnae 
qnae pl'Opteι· nos J>eι·ierιnιt ex 
nobis. 

23. Dein<le Yi<leannιs φιο

ιnο<lο intcllegeι·e <lebeannιs qιιofl 

ίff ::\lattlι. 18,6- 20ff \'gl. Ι. Kor. 8, llf 

19 f τuϋτυ.- irμί.rι;άμεΟα liν) z. Τ. 
'\·on lat. in Ζ. 4f Yoransgenommt>n, 
nm ,,t>int> groJ3!:' Pι'riocle'· zιι bildt>n 
Koe ΗΙ 2U έι•<ε> ι•οοϋμει• ΚΙ. Ygl. ι.ιt. 
a.ι ά;·ιί::ι:η; ::ι.ι 

Orlgeoes Χ 

4 l1at>c < Β 
tt>llexeriιnn» Β 

1!1 ,;j < αa R L 

.ι,;,. 1!1 in-
10 in] a Ο 1, 

16 
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κη γάρ lστιν ελ{)εϊν τU. σκάν

δαλα καί τό ίσοδυ~·αμοίJν α-ότq:ί παρa 
τι~ Λουκι;ί' >>ά1·έ1·δεκτόν έστι τοϋ ιο) 
ελ{}εϊv τα σκάι•δαλα« (aιιτl τοϋ άδύ-

5 ι•ατω•). καl ωσπερ άι·άγκη τό {}ι·η

τοv ά:τοΟι·fισκεο· κu.l άι•έι•δεκτον u.-ό
τό ft1l άπο{)αι•είι•, καl άι•άγκη τρέ
qεσ{}αι τοι· έγ σιύματι - άι•έ1•δεκτοι• 
γaρ τdι· μι) τρεφόμει•ω• ζ1jι• 

}Οούτωςaνάγκη <lλ{)είν τa σκάν

δαλα) καi >>aι•ένδεκτοι• μ;} έί.{}εϊι• τa 

σκάι•δαλιι«, 

έπε ι ά ~· ά γ κ η καi :τροϋφεστάι·αι τι)ι· 

15 κακίαν njς άρετιjς έν οvρω•ίοις, 

aφ' 1ίς κακίας τα σκάι•δαλα. 
άι·έι·δεκτοι• γάρ έστιιι aι•{)ρωπον εύ
ρε{}ijι·αι :τάι•τη άι·αμάρτψον καl χω-' ι < ι ' ). ι ' ' 20 ρις αμαρτιας aι•ει .ηφοτα τψ αρε-

τή1•. 

25 

1} γaρ lι• ταίς :τω•ηραίς δvι·άμεσι κα-
30 κία, ιΊ.ρχηγικι) τvγχάι•οvσα njς έν 

ιΊ.ι•{}ρώποις κακίας, :τάι•τως όρμif

έπl το διά το•ων οργάι•ων έιοεργ;jσαι 

3.11 Lιιc. 17, Ι 

όj6 τό ... αvτό] ι τόι• ... αvτόv? 

Kl 8 lν] + τώ λΙ HJ <lλ&είι• 

τά σκαvδα).α> ΚΙ, ...-gl. lat. ι;; οvρα-

~·lοι; ΚΙ, ygl. lat. uvoι; .:\1 Η 18 ιiv

&ρωπον < :\Ι 31 :tάντως Hu :tάv
τας l\1 Η 

ait: necesse est t·eπire scaιιdala. 
sinιiliter eninι exponit etia1n Lιι
cas dicens: »iiψossibile est ut non 
veniant scandalaι<. et sicnt ?ιe

cesse est ωortale ωοι·i et in}Jossi
bile cst nt non nιoriatnr, et sicnt 
πecesse est manducare hominenι 
in coi·pore constitutnm et in
possibile est nt sine esca qni 
corporalis est viYat, sic ?ι.ecess~ 

est veπire scaπdala et ninpossibile 
est nt non Yeniant«. et vide si 
potes accirJeι·e ad exemplnnι ωa
litiaΙn, quac cst in caelestibus, 
necessai·ie copulatam esse Yir
tntibns. 

inpossibile est eni1n inveηiri ho
Inineω oωnino sine peccato, et 
absqne peccato snscipere }Josse 602 
virtntes; qnia nec potest esse 
verum bonuω nisi lιabeat in
pugnationelll ωali. sicnt ergo 
πecesse est snstinere nυιlitiaω cae
lestinnι et inrJossibile est ean1 non 
sustinen·, sic 1ιecesse est υenire 

scandala et >ΙΪll}JOssibile est ιιt non 
veniant<ι, 

ωaxiωe si intellexeris malitiaω 
malignanιm νiΙtιιtιηη principa
lωn esse Ιnalitiac isti, quae in lιo
minibus est, et sem}Jer quaei·cn-

1 νenire] ιιt νeniant L Pasclι 
;) mortalo Koe, νgl. gr. mort.alell1 χ 
(Pasch) 
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rι 

κιιτά τιϋι• τuv κόσμου U.ι·Ο(!ιύ:ιωι•. 
τάχα Μ και πλεϊοι• αί ΠOI'"I](!ιtl δt'Ι'ά
μει; 

έ ξαγ(!ιο ίiι•ται 

έκβυ).ί.ό,ιιει·αι· τι~ ί.ιίγφ τοv 'Ιησοί! 

10 κιιί .οί δαί,ιιοι•ες τψιι Οέι•τε; τιΤι ιιίματι 
τιϋι• Dυσιιϋι• έξοργίζοι•ται 

μειουμέΙ•ψ; τιj; ί.ατρεία; ιιύτώι• 
τώJ' έ·ΟίμοΗ' {)ι,σιώJJ αύτοί.; uι1 :rΙJo

σιrερομ{ι•ωι·, 
15 

κιιί aι·άγκη έστf. ταύτα iί.Οεί~·, 

ούκ άι·άγκη δέ διά τοvδέ τιι•ο;. διό
:ιερ ώς τό:ιω• δεδωκότι τιί :ιοι•ηρ{j. 
έ1·εργείg. σκω•δαλίζειΙ' προαιρουμέη] 

20 τψ U.νDρώπφ δι' ο-δ τό σκά1•δα

λον έρχεται, γί1•εται το ΟVιιί. }l1J 

ι·ομίσης δέ φύσει τιι•ά καί έκ κατα
σκευ?]ς τά σκάι·δαϊ.α εlι•αι άι•Ορώ

πους ζητοϋΙ•τα δι' ών έϊ:Ου· ιίJς γάρ 
25 »ό {}εός {}άΙ•ατον οvκ έποίησεν<<, ού

τως ούδέ σκά1•δαλα έκτισεΙ', άλλά 
τό αύτεξούσιον έγέν1·ησεν έι• τισι τό 
σκάνδαλο!•, ιη) βουλη{}είσιν άνα
τλήναι τοvς ύπέρ άρετής :ιόι·ου;. 

30 

tCJB ω·gιι!Ηt (1\HlC(l!tlll JΙCI' (ίllU.C 
opcΙ'(•t ιιι· ηιlη·Ι·sιιs hωnincs ωun

(li. fω·1-1itan al!tcιn ct 
inι·itant UΙ'ΙΙΙagί~ 1nrι lignu(' YirtntcH, 
q nanto Ιnιιgiι-: 

ΥeΙ·bιιιη Clιι·isti iιι lJOιninibus in
Yalι•sccns CXIιι•llit ιι1J eis ωalignas 
Yirtntes, φιac pι·ins consucverant 
lHtbitai·ι· in aniωig corωn, 
ct claeinoncs, qιιi clelecta1)antnr in 
sanguine saω·ificioruιn, iι·ascnntur 
dunι eοηιιη cnltura Ininuitnι· nec 
offeι·nntnr eis sacrificia consucta : 

idco 1ιecesse est ι•e1ι·ire sca1ιdala. 
et scanιlala qnicleιn ipsa ι:etιire ne
cesse est, non taιnen per illnm nc
scio qnenι venire 1ιecesse est; pro
pterqιιocl ei,]Jerque1n ι:ene1·iιιt, erit 
ι•αe, qnoniaιn declit locιnn ιnali
gnac opeι·ationi in se volenti scan
dalizarc. ne pntes in natιιra ali
qιιa vel in sιιbstantia esse scan
ιlala, qιιae hωnines qιιaerιιnt peι· 
qnos opeι·entnr. sicnt eniιn »deιιs 
ιnoι·tcιn non fccit((, sic nec scan
da.la creM•it, secl libert-as arbitι·ii 
propι·ii in qιιibusdanι genuit scan
dalnιn, nolcn(tibn )s sιιscipere pι·ο 
viι·tnte laborenι. 

18 ff V gl. Hieron. in :;\lattlι. 138 Ε: ι:tιtι~ necesse sit in isto 11ιundo jieri 
scandala, unusqtιisque itι suo vitio scandalis patet - 2;) SaιJ. Sal. 1, 13 -
281 Vgl. Orig. hom. ΧΙΧ (XVIII), 14 in Jer. (111, 172, 2f): οί σm•ειδότες 

έαΙΠοίς πολ/.ούς πώοους dvηvτληκέι•αι ύπέρ dρετιjς 

101 (οC-έξορ-yίζσιιται) Diehl, vgl. 
lat. 18 ώς] er.η ? .l\1 19 προαιιιοv
μέιιrι ΚΙ προαιροvμέιιη l\1 Η 22 τινά 
Hu τιι•άς l\1H 23/2-1 ζητοiίιιτα dvoύ;i l\1 

15 scandala venii·e necesse est L 
19 venerint ρ venerit χ 28 pi'Oprii 
in] proprium Β 29 nolen(tibu)s ΚΙ, 
vgl. gr. I pro virtutc suscipere L 

16* 
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24. 

Oι·igenes, :\Iatthauserkliίrιιng l\Iatth. Ι 8, 7 ( -14) 

24. Q~ιorl si ιnαιι1ιs tua, 
·ι:el JJes t~ι1ιs scandalizat te. exciιle 

eU1n et JJroίce abs te. bonunι est 
eniιιι ti/Ji iιιtroi1·e ι'1ι 1•ita11ι cla1ι

rlutn ι~eι rlefJileιn, quam rl~ιas ιnαnu.ιι 
1·el ιlιιοs )Jerles /ιαbe?ιteιιι ιιιitti i1ι 
igneιn aetenιu·ιn. et si oc~ιlus tuus 
.ιιcα?ιdαlizat te. erue eu1ιι et proice 
abs te. fJon~ιnι est tibi 1ωu1n ocu
l111n lιabe?ιfe?n iιι. ι·itaιn i?ttraι·e. 

qurωι d~ιos oc~ιlos lιabe?ι.te?ιι ιnitti 

i11 yehe1ι1ι01n iynis. 
Docet nos J>eι· J>aι·a})olanΙ ser

nιo, qnoniaιn nec proxinιis nostriιo; 
Yel aιlhaeι·entibns nobis clebemnR 
J>aι·cet·e ι:ιcanclalizantibns. snpe
ι·ins cηιη ιlixisset: »antiqnis ιlic

tnιn est: non adnltet·a.bis, ego an
tenι dico: si qnis viclιΨit nιnlierenι 
acl concupiscendunι eatn, ianι 

nιoeclιatnι:ι est ea.nι ίη C'orde sno«, 
post lιaec vet·ba statinι snbinnxit: 
>>si clext<Ψ ocnlns tnns« vel >>ηιaηιιs 
scanclalizaverit teιι, ostendens 
qnonianι ιlc illis nιem}>ris scanda
lizantilηts loφtebatnr qnae snnt 
intra nos; J>ropterea volnntatcs 
aninιae exposnimιts ibi csse scan
ιlalizantia ιηeιη1>Ι·a. hic ιι.ηteιη 

cιιιη clixisset: ι·ae ιιι1ι nrlo α sNnι
ιlalis; ·necesse est eniιn ι·enire scαn
rlαla, seιl1·ae per φιe1η ι•eniu1ιt (,·]
ιl<·lic<'t liOmini), ι-;tatiιn snl>iungit: 
sί 1ιιrιιιιιs 11ια ι·el zιes tιι·us ι·el ocu-

lo l\Iatth .. i, :!ϊf - :!:~ :\Iattlι. 5. 2!Η 

:! η·Ι.Ι ut G 6 ycJJ aιιt ~-

21 ίη] ιlι> Β 2:1 maιηι!'Ι] + tιιa ΡΗ!<(•Ιι 
3:! \Ψniιιnt] -'· ίdι>ιη Η+ idC'st Gc s. I. 
311 lιοιηίηί ~·* Ιιοmίηι>ιη L 
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1\.u.ί κιιι.οι• μέι• ο-δι• Ft ε:zαι
ι·ηος είη ό όψΟαλμος κιιi 1} χείρ, 
ίι·α μι] δύι•ηται εύί.όγω; ιιεί:τεϊι• ό 

όψΟαλμός τfί χειρί· χρείω• σου οl!κ 
lχω<<. εί δέ τις έν τι{) δί.φ σιύματι 
τώι• συ1•αγωγώι• τ ίjς έκκί.ησίας χ ε i ρ 
χρ·ηματίσας διά τι :τρακτικόι•, με
ταβαλων γέ1•οιτο σκω·δαλίζουσα 
χ ε ί ρ. λεγέτω τ jj τοια-ύτη J χειρί ό 
όψΟαλμός· "χρείω• σου ούκ έχω((, καί 

., ' , ' ' ' ' β 'ι ει;τωι· εκκοφατω αvτψ• και αι.ετω 

ιΊ.φ' έαt•τοίi. οϋτω δi καλον μέι•, εί 

κuί κεquί.1} τις εί'η μακαρία καί :τό
δες llξιοι τιj; μακαρία; κεquί.ιjς, ίι·α 

μ ι] δύι•ητuι τa πρ{;τω·τα έαvηj τη
ρούσα "1J κεq.uλι] τοίς ;τοσiι•<< εl:τεϊι·· 
1ιχρείαν ύμώι• οvκ έχω«. εί μέι•τοι τις 
n~ρεθεί11 :τοvς σκάι•δuλο1• τοϋ δλοv 
γο•όμει·ος σώματο;. λεγέτω 1} κεφα
λιj τιp τοιούτφ :τοδί· ιιχρείω• σου οvκ 

Ιιι8 lιιιt8 scrιιιrlrιlizrιι:cι·ίt te, o.;tcn
ιlenH φιοηίaιη non ι\ο nH·ιnlιris 

:o;<·ιιιιιlalίzantilιn:; φΗιc snnt intra 
noH loquitιιι·, sc<l ιlc honιinilnιs 
φιί Ηιιηt t'Xtnι nos ])!'J'tinentcs ad 
noH, ita ιιt 111anιιΗ ιιιιt })Cιlι·s ant 
ucιιli acι-;tiηιι•JΙtιιι· g1·ιιtίιι cnι·ita

t.is coniιιncti. et νΝο qιιae<lanl 
scandala. cx nol)is i]):-:is nnsenntur, 
:-:icnt ait Ιacο}Ηιι:Ι in <ψi~tοlιι sna: 
ιι<leιιs ncnιincnι tenψtιιt, sed ιιηηs
qιιίsqιιc tenψtatιll' in <·oncιφis
centiis sιιis«, qnacdanι extτinsccns 
yenίnnt νel a1J extraneis vel a pro
xiιnis, <lc qιιίlιιιs IJI'aesens loqnitιn· 
senno. 

Et bοnιιnι qni<lenι e1·at ιιt 

Ia.n<labίlis esset ct οc1ιl·ιιs et. tnωιus, 
ιιt ne ])Ossίt ίuste ,<Jicei·e oculus 
ιnanni: necessaria nιihί non cs«. 
:o~i auteιn ali<tuis ex toto ecclesίae 
COrf)OrC vίdeatnι· ιnαηιιs prOl)tCl' 
aliqιιCin actιnn, conversns ante111 
<nιanns) factιιs fιιerit scanclali
zωιs. ··οcιιlιιs(( <lica t hιιίιιsιηο<lί 603 
>ιJηaηιιί: necessa1·ia 1ηilli non es((, et 
<licens ])l'aeci<lat eam et })ellat a se. 
sic bοηιιηι est ut sit et ca1ηιt bea
t.nω et ])ι>cles talί CR])it.e<ligni, ιιt ne 
])Ossit ι.capnt« inste <1icei'C ιψe<li
bιιs: necessaι·ίi ιnilιi non estis((. 
si ante111 alίqnis fιιerίt in ecclesia 
pes scanclalιnn faciens cοη)οι·ί 
nniveJ'SO, dicat capnt }ιniιιsinocli 
pcdi: "necessaι'Ϊns 1nihi non es«, et 
p1·aeciclens nψellat enm a se. 

11 Jac. Ι, 12 - 19. 25ff. 32f. 361. Kor. 12, 21 

23 τι ΚΙ nach lat. τό ::.\1 Η 
3-1 εύρεlJείη] + iιt ecclesίa lat.; gr. lίi.J3t 
aιι<'h S. 246f ιlίc ,Kir<'I1P" fort 

2-1 <manιιs) ΚΙ nacl1 Dic111. 
ygJ. gι·. 29 cιφiti G L 
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" , , , ' \ β • ' 
εχω((. και εκκοv•α; αι•τοι• n.ι.ετω 

ά:τ' αύτοv. 

καl. γι!ρ :roλi.ιp βέί.τιοJ• εlσεί.IJείι· 
εlς η)ι• ζω1}ι• τό ί.οιποι• σώμα 

5 ().εί:τοι• τcp σκω·δαί.ίσαι•τι :τοδί ή τzj 
σκαι•διιl.ισάσn χειρί), 1'}περ διαδοfJέι·· 
τος τού σκαι•δάί.ου έ:τί ( 8/.ο I' το σriJμ α) 
8/.oJ• το σιiJμα βί.ηΙJijι•αι είς τι)ι· 

γέεJ•ι•αJ' τού :τυρος μετά τώι• ~-vo 
10 :τοδώι• 1j τώt• Μ:ο χειριί"Jι•. 

οϋτω δi καί.οι• μf.ι· τοι• δvι•ηΙJέντα γε
J•έσΙJαι όφfJαί.μοι• τού 8λου σώματος 
llξιον είι•αι (ηjς κεψιί.tjς) Χριστοv 

καί τοϋ 8i.ov σώματος. εl μέι•τοι 
15 μεταβάλοι ποτε ό τοιούτο; οrιfJαί.

μος εlς το γεJ•έσfJαι αίοτόι· σκάι•δαί.οι• 

τού 8i.ov σι{]ματο;, καί.οι• αύτοι• έξε
λόντα έξω βαί.είι• τοϋ σιόματος οί.οιο 

καί χωρiς έκείι•οι• τοϋ όφiJαί.μοϋ σω-
20 IJ1jJ•αι το ί.οι.'701' σίϊηια. -ιj (μετ' αύτοϋ 

8ί.ου βt:βί.ιιμμέι·ου τοϋ σώματος) 
βί.ηiJi'jι•ιιι 8ί.οι· βεβί.α.μμέι·οι• το 
σώμα εiς τιjν γiεη•αι• τοϋ :rι•ρός. 

25 

30 

13f. 2;)f Ygl. EιJit. 1, 22 η. δ. 

3 έJ.θεϊ~· Η 7 < οi.ον τι\ σώμα) Diehl 
ΚΙ, vgl. Iat. 13 (ηjς κεφαi.ιj;) ΚΙ Koe, 

\"gl.Iat.. 21 βεβί.αμέι•οv Η 22 βeβλαμ
μ ένον <Η 23 :τι•αό;] danaciι in l\IH dcr 
Α bsatz δv1•αται- σωfJώμεν S. 248, 22 
- 249, 3:?, nntgι:':<tcllt naclΙint. ,·on ΚΙ 

ιnelins est enim ut ι·esiduum cor
}JHS intι·ct in vitam sine ιneιnbro 
scandalizante, quaιn totnιn corpus 
ecclesiae. ιnorbo scandali pcι· om
nes cuιτentc, 1nittatur in. gelιen-

1Ιa1ιι. 

sic bοηιηη qui<leιη erat nt et ille 
qui fa.ctns est oculus, <lignns esset 
<•apite C'ln·isto <'t toto ecclesiastico 
cor})Ore. si auteιn conversus ocu
l1ι.s illc factιιs fιιerit scandalun1 
coι·pori nniv<'rso, ciciatnr oculus 
scandalizans et extra onιne corpns 
expellatιn·, ιιt sine illo oculo resi
(lnuιn cοη)ιιs salvet.ιιr, qnanι cuιn 

illo οcιιlο <l<'bilitato totaιn eccle
siam 1nitti i1~ gelι.eπna1n, 

intenebι·icatan1 νidclicet per ocn
lιnn malιιm. Chι·istnn1 autcιn 
<'cclesiae capιιt esse, non ego, secl 
apostolus intellexit. sacerdotes 
a uten1 ι·ationabilit<'I' J)Ossnnt dici 
ecclesiae ocnlns, qnonian1 et SJ>e
culatoι-es l1a bentιιr; (liaconi aιιteιn 
ceteι·iqιιe ιninistι·i nιanιιs, quo
niam peι· <'OS opcra. spiritalia ιιni-

ό scandalizantc Pa.sciι scan
rlaEzanti χ 11 ct χ < (] 13 ca
piti χ toti Β Η corpori χ 
20 ocuio illo Β 21 mitti y* mittat L 
24 intenebricatam (] intenebι·icatιtιn χ 
2ι;; rlici] + ee L 
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r. 2!>. ΔιΨατόJ• δέ τοίς (jητοί; τοι~-
τοις χρ1ίσασι?αι καl i:τl τι';Jι• οίκειοτά
των καl ώσπeρrl μελώι• ψιών, διa τψ• 
πολλ1}1' οίκει6τητιι είπ συγγει·ικψ• 
είτε έκ τιι•ος σvι•ηfJrlιις (ίν' ούτως 

10 όι•ομάσω) φιλικijς μr-λώι• ήμώι• ι•nο
μισμέι·ιιη•, ό.ίι• ού χρή φεlσασfJu.ι τήν 

' • - p-:ι ' , , ψvχηι• ημωJ• J".α.-ττοι•τωι•. εκκοφω-

μeν γaι:.ι άq,' έαvτώι•, ώς χeίρα ·ιj 
:rι)δα 1j όφfJu.λμόι•. :rrιτfρα ιj μηη(ι:.ια 

15 τa iι•αιοτία τfί fJεοσεβεlq. ι]μiiς 
:rι:.ιάττειι• fJέλοι•τας καί vίον ij fJυγα
τέ(!α (το όσοι• iφ' έαvτοίς) άφισ;άι·
τας ήμii; njς iκκλησlας τοϋ Χρι
στοϋ καl τής άγάπης α~τοv. άλλa 

20 κάν »γvνt} 1] iν κ6λπφ ij φίλος ό ίσος 
τijς ψvχ·ίjςC< σκάJ•δαλα ι}μώι• γlι·ι•JΙ'
ται, 

μι] φεισώμεfJα, 
άλλa iκκιJφαι•τες αύτοvς ύ.φ' έav-

25 τών βάλωμεν έξω τής 'lj'Vχijς ημων 

ώς ούκ οίκεlοt•ς, a.υ.α πολεμίους 

n·ι·sa g<'ι·tιntuι·; ι•orιulnω ίιιιtι•ιη 

csι~c pedcs ecclcsiae. qnibns ωn
nibus pnι·cι>r<' non opω·tct-, si 
~can<ln.lιιm <'cclesiae fnerint fncti. 

2Γι. Possuιηus aιιtcm lιoc tex
tn ιιti etiaιη cle domestieis nostriι~ 
ct qιιιι.ι~i nι<>ιnbris ita nobis dilec
tionc coniunctis, sivc parentibιι~ 
sive a.ιnicis qundam fan1iliaritate 
ιlilectis, qnibιιs parcere non opor
t.et animae nostrae noeentibιιs. 

praeciclaιnιιs ergo a nol)is, qnasi 
ιηanuιη vel pecleιn vel oculηιn, 

patι·eιn aηt ιnatι·en1 volentcs nos 
a.gere contraι·ia piet.ati, aut filinn1 
vel filiaιn, qιιi (qnantuιn ad se) 
faciηnt nos receclere ab ecclesia 
clci ct a Christi clilectione. sed et 
si ηχοι· gι·eιnii nostri vel an1ici 
ηna.niιnes facti fnerint scandala 
nobis, 

praecidaιnns \et expellaιnus) eos 
ab aniιna nostra quasi non ami
cos, secl aclveι·sarios nostra.e 

;i-12 Vgl. C1 Nr. 207 Or. ( ?) : οιJ τά μέλη έκκό:rτειν διδασκόμεfJα, rlί.λά τ<ί 

πάθη τών μελώνκαi τούς εlς τόπον μελύn• rrίi.nvς, Ei καl iπιχειqοϋσι τιp (I. τού?) σκαι•δα
λίζειν. - Υ gl. Π 203, 1-3 An. : τιι•ές δe ύπερβολικιp φασιν iχρι]σατο ι]1ίματι. 

διδάσκων ότι εi καJ.έσοι καιρος δΕί καi σώματος άφειδijσαι, ίνα μή njv ψυχήν βλάψω
μεν, μήτι γε φίi.ωι• καl οlκείων κτλ. - Vgl. Hieron. in l\lat.tlι. 139 C: itaque no11 
jrater, 11on tιxor, 1101ι jilii, non a·ιnici, non otι~tιis ajjectus q·ui tιos excluderc 
potest α rcgιιo caelorι.ιm, ωnori d01ιιi1ιi praeponattιr. - Vgl. Hieron. hoιn. 
in 1\latth. 17, 7 ff (Anecdota l\laredsolana ΠΙ, 2, 375, 3ff): sciendum quonia11ι 

· possit et aliter interpretari . .. si te carortιm no1ιti1ιa, pater, tnater, jrater .•. 
scandalizant etc. - 18 Ygl. Rδm. 8, 35? - 20f Vgl. Dent. 13, 6 

12/13 έκκόφωμει• v iκκόφομεν ~4 <et cxpellamus) Dielll, vgl. gι·. 
Μ Η 1 ί έαvτιjς Η I iφιστάντας Η 



248 Origenes, :\Iatthii.userklarιιng 1\Iatth. 18,7 ( -14) 

ι}μώι• τfί σωτηρlq.. δστις γάρ >>ov μι· 
σεί τόν πιιτlρα καi τι}ι• μητlρα« κai 

τά !πιq:ερόμει·α, δτε καιρό; έστιι· 
rιvτu μισείι• ώς πολέμια καi έπ{-

5 βοvλα, fι•α δυι•ηθjj ΚΕ(!δίjσιιι Χρι

στόν, ούτος ούκ έστιν άξιος τού υίοϋ 
τοϋ fJεού. καi έπi τούτων γε έστιι• 

είπείι• δτι έκ περιστάσεως οίοι•εi 
χωϊ.ός τις σώζεται ά::ιοί.έσας πόδα 

ι ο (q;έαε είπείν τόν aδεί.q;όι·) καί μόι•ος 

κί.ηροι•ο,ιιώι• την βασιί.εlω• τού θεοϋ, 
κai κυί.ί.ός (τι;'> σώζεται (μι) σωζο

μέι•ου avτqj τού παταός (1j njς μη. 
τρός ), ι.ίί.ί.' έκεlι·ωι• μέι• ιl;τοί.ί.υμέι·ωι• 

15 αύτού δέ χωριζομb•ου έκεlι·ωι·), ίνα 
' I - -

μονος τvχn τωι• μακαρισμωι•. · 
οϋτω δέ καi μ01•όμματός τις σώζεται 
(τόι• οψθαί.μόν τής lαυτοϋ οίκίας 

έκκόψας, τi}ι•γαμετι)ι· :rορι•εύσασω•). 
20 ίι•α μη (μετa τοιούτου οφθαί.μοv / 

δύο οq:{}αί.μο·vς fχωι• ι.ίπlί.θn είς 

τ ι)ν γέει·ι•ω• τού πυρό;. δύι·ιιται 
γaρ καi τό άμιιρτητικώς μiι• (ίι•' 

οί'τως οι•ομάσω) <παακτικόι• καi) 
25 πορευτικόι• njς ψυχ1jς, άμαρτητικώ; 

δέ διορατικόι• ή σκω•δαί.{ζοt:σα εlι·αι 

χεiρ καi ό σκω·δαί.ίζωι• :ιο·vς καi ό 

σκω·δrιί.{~ωι• όrrθαί.μό;· 

30 

salutίs. qιιi eniιn 11011 »odCI·it pa· 
tι·eιn et 111atι·e11ιιι et ceteι·a, quanclo 
tenψns fιιerit eos oclire qnasi ad
Yersarios et insicliatores, ηt Chι·i
stunιlucι·emιn·, hic non est dignns 
filio clt'i. 

et in istis est clicere, qιιoniam 

claudns (quis) salYatnr, qni }Jer
diderit peclem, icl est fratι·eιn, et 
solus heι·edita.ns regnnnι dei sal
ya.tιιι-, et sine manu qnis salva
tur }Jenlens patreιη vel ιηatreιn, 
nt illis pcι·enntibns 

solns salvetnι·, 
sic et sine oculo. quis salvatnr 
praeciclens οcηlιηη snuιn a se, 
id est coningem fornicantem, 
nt 11e cnm tali οcιιlο dnos oculos 
habens i11tret in igneιn. 
}JOtest anteιn et sic intellegi, ut 
actιιs aniιnae peccans, 11ιanus in
tellegatnr et incessns aniιnae pec
ca11s 11es ι't visns aninιae peccans 
ocιιlus: qnos oportet IJΙ'aecidere si 
scandalιιιn faciιιnt. 

fι·eqnent~ι· eniιn ipsa O}Jeι·a nιeιn
lJι·oι·nιn pl'O ιneιnbι·is in scι·irJtnra 
}Jonnntιn-, qιιale est illnd: »et tιιli 
ιηaηιιs ιncas ad nιa.nclata tιιaιι, 11011 
ipsas ωaηιιs. sed opeι·a ιηa11ιηιιη 

1 Ygl. Lnc. 14. 211 - ;. Ygl. Plιil. 3, ~ - 31 P::;al. 118, 48 

~καί1]1jΗ iγεΚlτε)ΙΗ 12<τι;) 

Koe, Ygl. lat. 1:J (ι} τij; μητρός) ΚΙ, 

Ygl. Iat. 1ii ίνα] + μιj :\Ι 17 μοvόμα
το; Η 20 (μετύ.-ι3φθαί.μοϋ) Dielll ΚΙ 
Koe. Ygl. Iat. 23. ~:; tίμαρτηκώς )I 
~.ι (:rρtlκτικόι• καί~ ΚΙ, Ygl. Iat. ιιnιΙ Hu 

~ et1 χ aut ρ 8 in < L 
!Ι <φιίs) Dielll, Ygl. gι·. 1~ ι;iιιe] 

sίιοιιt :-;ίιιe L ι; φιί;; χ* φιί (! 
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}tl Uτl I'Ιl 

κψίττοι• ύ.:rοβαί.εϊι• _κακa διτα κιιί 

ύ.:rο·Dέμει•ω• αι'\τιί. χωρi; αύτιίjι· ε i
σf·ί.{}εϊι• είς τ ι)ι• ζω ι) ι• *** οίω·εί 

};; χωί.όι· ι/ κυί.ί.uι• ι') ιιοι•ι)μμuτοι•. ιj 
μπ' lκείι•ωι· τι/ι· iJί.ην ύ.:rοί.έσαι 
1J!tΊιίν. όμοίως καΙ l:rl τιj; ψυχίjς 
καί.όι• καi μακάριuι· 
ε:τι τuί; βεί.τίστοι; χρijσΟιιι τtί 

2U δΝάμει I αύτή;· 

2.3 εί δέ μει.ι.ομει· διά τιι·ιι μίω• *** 
ύ.:rοί.έσΟαι, 

311 

αίρετώτεροι• ά:τοβαί.είι• τ ι/ι• χρtjσιι• 
αvτιjς (σκανδαί.ιί:οvση;".·, 

ίι·α μετiι. τιίjν ϋ.ί.ί.ωι• δυι·άμεωι• σω
{)ιίjμεν. 

26.1 Όρϋ.τε μ1} καταφροι·ιί · 
σητε lι•ος τώι• μικριuι• τούτωι•. 

35 

2 Pι<al. 122. Ι :) Psal. 118, 59 

12 ·'κακά οι•τα) Diehl Κοε-, Ygl. 

lat. 1-1 *** ΚοΡ, vgl. lat. 1:) μοι•ό
ματοο•Η 2:) *** DiehlKIJ{oe,ηrl.lot. 
~~~ 'ιr.ι1.ω•δαί.ι~ούσιι;/ Diε-hl Κοι>, η~l.lat. 

t.οlliιηιι:-: ~Hl ιηηιιιlηtιι ιlι•i. φιaηιlο 

fιιciιηΙΙs opera ιlίgιιΗ ιlι·ο. ι•t ·•n<l te 
lcYn yj οcιιlο:-; ηιι·οsιι. non ocιιlos 
i:-:tos, seιl nιentcιn φιηe }ΙCΙ' oeιιlos 
Yiιlet. iteιη : "coιn-eι·ti J>cιles nιeos 
in te~t.iιnonia tιιη•·, 11011 }Jeιlcs, :-:cιl 
ιnotn~ ιιniιnae eonyeι·tuntuι· aιl 

tε>:-:tiι11onia ιlei, qιιaηι1ο coe}JCI'i
ιinιs Y<'lle c·onYeι·r-;ω·i sccιιηιlιιιη 

ιlenιn. φ10s onllιι:•s, iιl cst Yel Yi
:-:nιn Yel aι·tηιη Yel incessnιn, 
oρortet η })seiclere si fιιeι·int ιηali, 
nt ι:<ine illis i11trenι?ιs ·ίιι ι·itαηι. non 
facientes qnoc1 Yolnnnιs, ctuanι 
nt intreιnns in ignenι faeientes 
pι'O}JI'ias Yolnntates. et }Η'iηηιιη 
qniι1enι })eata est ι·es ah oωni 
scanιlalo abstinere, nt nnlla Υiι·tιιs 
aniιnae coιφrehenc1atιH' in ιnalo, 
sed oιnnibns ntaιnnr in bonis. 604 

sic eniιn cu1n ιlιιού1ιs j)erlib?ιs et 
ιl1ιalnιs 1na niύ1ιs et ιlιιοiJ?ι-S oc1ιlis 
aniιnae corpoι·isqnc intra lJiιnιιs ί1ι · 
ι·itωn aeteι·naιn. 

si aιιteιη fιιtηι·uιη est ιnale ntente~ 
qnac1aιn virtnte aninιae }Jerin· 
}Jropteι· illaιn, 
ιnelins est praeciclere, icl est ι·e
}Jellere, usu1n Yi1·tntis illins scan
ιlalizantis, 
φιaηι ut cuΙn ι·eliφιis viι·tιιtibιι:; 
}Jereaιnns in toto. 

26. Γίrlete 1ιe cοιιte1ιι·ιιαtis 605 

1ηι·ιιηι ιle Jnιsίll-ίs istis. 
dico e?ιίιιι 1.'0bίs, φιοniαιιι ωιrιeli 
eοηοιι iιι cιιelis seιnper ι··irleιιt fιι-

12 obsciιHlere μ 2U in ;\'* < L 
23 est + ιιt G :η f lat. n•ι·;;tPht 

ander;; :Jβ ίη caelis < Β 
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δοκεί μοι δτι wσ:τερ έι• τοί; ά.ι·Ορω-
rι :τίJ•οι:; σώμασίν f.στι μεγέθη διάψορα, 
ώς το·άς μiν α?Jτώι· είι•αι fltΚ(!oύ; 
έτέροvς δi μεγάί.οt•ς και IJ.i.λot•; 
(τοvς) μεταξv. 
και :τάί.ΙJ• είι•αι μικρώι• διαrορά; έ:τί 

10 :τλείοι• lJ lλαττοι· ο.-τωι• μικρίύι•, 
όμοίως και μεγάί.ωι·, καi τώι• μετα
ξύ, 
ούτως και έJ· ταίς τώι• ά.νΟρώ:τωι· 
ψvχαίς έστί τιι•α χαρακτηρίζοι•τα 

Ι :ι τf}t• μικρότ'ητu. αύτώJ' καί ό.i.i.a τ1)ι• 
( ίν' οi:τω; εί:τω) μεγαί.ότψα . 

και άπαξα:τλώς < IJ.iJ.α > ά.1·άλογον τοίς 
σωματικοί; τψ• μεταξύτητα. 

20 ά.λί: έ:τι μέι• τώι• σωμάτωι• ού :ταρa 
τή1• αlτ{ω· τοϋ άι•·Ορώ:τοv, ά.i.i.a :ταρa 
τούς σ:τερματικοvς λόγους ό μέν τίς 
• β ' ' ' C' δ' ' εστι ραχv; και μικρος, ο ε μεγας, 

ό δέ μεταξύ. έ:τι δi τώι• ·ψvχώι• και 
2.3 το έψ' 1}μίι• καί αί τοια{δε πράξεις 

και το τοιοvτο1• 1}Οος τι)ι• αίτίαν έχει 
τού μέγω• τινa εlι•αι 1} μtΚ(!ΟΙ' 17 έν 
τοίς μεταξύ τυγχάι•ειν· καi έστιν έκ 
τοϋ έφ' ήμίν ήτοι :τροκό:ττειν τrί 

cie1n pafris nιei qui iιι caelis esf. 
Priιnum videaιnus, qui sunt pn

silli quos contenιnere non oportet. 
arbitror aηteιn, qιιoniaιn sicnt in 
corporibus (honιinum) differentia 
cst, ut quidanι eoruιn sint pηsilli 
alii autenι magni alii vero ιne
diocres. 

sic in aniιnabus suntquaedam pu
sillae, aliae anteιn magnae secnn
duιn spiritalcιn mcnsnram, se
cundnm qnaιn videt solιιs deus et 
indicat. 

sed in corr)oι·ibns non cnlpa ho
ιninis, sed proptcι· rationes aliquas 
seminis estalius brevis, alterautenι 
ιnagnns, alius vero nιediocris. ίη 

aninιabus autenι ex nobis est esse 
aliqneιn vel parnιm vel magnunι 
<vel ιnediocrenι) aut secunduιη 
opcι·a ant secundιnη fic1em ant se
cnndnnι aliqnos motus, et arbitrii 
nostι·i est, si pωficere volnιnus in 

20ff Ygl. Orig. tom. ΧΧ, 2 in Joh. (IY, 327, 19ff): καi σαιriς γε δτι τό 
μέv σ:rέρμα τιι·ό; έχει τοi·ς ί.όγοt•ς τeιf σ:rείραι•το; έν έα"Ι:τι'fJ έτι ijσt•χάζαι•τας καί 

d:rοκειμiι·οι·; ••. έ:rεί δέ ά.:τό 1jDoι•; κρίι•εται κai lρ;•ιm• τά τέκι•α τοϋ 'Αβραάμ, μή:rοτε 
ά:rό τιι•ωι• σ:rερματικίiι~· ί.όγωι•, σι:γκαταβαί.ί.ομiι•ωι· τισίν ιύ; οlμαι v•ι·χαίς, δεί χα

ρακτηρί~ειι• τοι\; iiι•τας σ:rlρμα τοϋ 'Αβραάμ. - 29 Ygl. Lnc. 2, 52 

6 αύτώι•< Η 8 (τοο;;. Koe 
10 iinωι•] τώι• ~Ι 1;) f njι• (ίι•' eιϋτως 

εrπω)] τrp• eιvτως Η 16 μεγαί.ότι,τα]Υg1. 
S. 259, 9 μηαί.ειότητα )Ι 18 (ui.i.a> 
Diehl 29 τοf ΚΙ, ygJ. Ζ. 25 τίiιν ~ΙΗ 

3 non opoι·tet- conteD1}Jnere L 
5 <hOJnίnum) Dίel1l Koe, ygJ. gr. 
22 alter anten1] alins autem L 
2-! esse < Β :!6 <η' Ι mediocreιη) ΚΙ 
nacl1 Dielιl Kof>, ,-gl. gr. 
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ήί.ικί~l Ι:rιδιδόι•τα Fi; μlγFfJoς ιj μιί 
' ~ β , \ ~' 

:rρrικο:rτω·τα ειι•αι !!Γ1l1'Ι'. κu.ι rιι•τιιι 

γt· άκο1~ω :tF(!t το ίο σωτιjψι:; UΙ'tli.tι-
β ' ' , {) ' ' ωοτn~ κω ω• Qω:tιι•ηι· "Ι'''Χ'ι'' 

ώς γάρ έκ τοϋ έq' ιjμίι' τιj~ ψι'χίjς 
10 αύτοϋ 1}ι• ιj >>έν σοq:ίψι :t(!οκο:rι) »καi 

χάgιτι'', οi:τω; καi έι· ιιήί.ικίg.((" 

καi ό ιl:rύστολος· >ψlχgι κατω•τι}
σοψFΙ' :rάπες είς ϋ.ι·δψι τέί.ειοι•, είς 

μέτρον 1jί.ικία; τοϋ :rί.ηψbμrιτος τοϋ 
15 Χριστοϋιι, κατω•τίίι• γaρ εlς ϋ.ι·δρα 

\ - [ ] ,. \ \ , 
και τουτο ι• τει.ειοι•, »κrιτα τοι• εσω 

aι·Ορω:ιοι•(( ~·ομιστέοι·, τύι· διαβάι·τα 

τa τοϋ ι·η:rίου καi rrι?άσaι·τα έ:rl. 
τό~· ϋ.ι·δρα καi καταργι]σω•τrι ))τά τοϋ 

20 t•η:ιίου(( 

καi ά:rαξα:rί.ιaς τεί.ειώσαι•τrι τa τοϋ 

ά1'δρός. 
οϋτω δ' ύ:rοί.η:rτέον είι•αί τι καi μέ-

25 τροι• :rι•ευματικ1jς ιjί.ικίας, 

έφ' δ 1] τεί.ειοτάτη δύι•αται φΟάσαι 
·ψυχι) έκ τοv μεγαί.!:ι·ειι• τόι· κύριοι• 
καi ,ιιεγάi.?} γίι·εσΟαι. 

30 Ούτως οvι• καi μεγάλοι ,ιιέι• :rερί 
ών τοϋτ' aι•αγέγψι:ιται γεγόι·ασιν, 
'Ισαaκ καi Μωσfίς καi 'Ιωάιονης I 
καi α~τό; έ:ri :riiσιι· ό σωτήρ· καi 

>'tntu aninHι~ ι•t fiι'l'i ιna_gni, Htιt 

non JΙΙ"nfir"<'Ι'f' ι•t μnn·uli ι·ι·ιιΗtΙΙι•ι·ι•. 
>'iι: ιιιιιlίο ι·t in ('}n·isto f'Hii\(~ίμiι·nti 
ηιιtηηιηι }ι ιιιηιιηιηη 

f't s<Ψιιηιlιιιη natιιnιlίa iηι·ι·t'ιιΗ•ιι
t Η Cl'(':O:Cf'l1 t j 
(1 ιιοιl scι·ilιit ιιr: ,.Je~ns aιιteιn cι·ι•:-:
cebat :-;ιφίι•ηtίa ι•t nι•tate ('t gι·atiιι 
coι·aιn ιlι•ο f't lιοιηίηίlιη~'<. 

nnιlc conseqιιcnter ιψο:-:tοlιιs ait: 
... ιlonec occιιrramιιs oιnnes in vi
ι·ιHn perfectnm, in nιensnranι 

aeta t.ίι;; })lenitnιlinis Chι·istiιι. oc
cul'l'et·(' eniιn in Υiηιιη et l10c per
fectωn, ιιsecιιηιlιιm intι>rioreιn ho
ωineιn,, intellegcnιlιιs est ille, qιιi 
transcen<leι·it >ιqnae l)ar'VU.li sιιnt(( 
et e\·acnans ea peιτeneι·it >>Ϊη vί
rιι ηι })('Ι'fectιnn«. 

lιoc ιnodo intellegenda est. esse 
ιnensnra. sρiι·ita.Iis aetat.is 
ίη singulis aniιnal)lιs, 
})er qna111 })Ι'oficit aninιa ιιna

qιιacque, et ex eo, qnoιl ιnagnifi
cat clennι. nιagnificatnr a ιleo. 

Secιιnιlιιιnlιanc ιnagnitιιclineιn 
S})irit.alis aetatis et spiι·italiuιn in
cren1entonι111 et (lsaac et) l\Ioy- 606 
ses fuisse ιlicitnι· nιagnιιs et. Ιο-

7 Luc. 2, 52 - 10 Ygl. Luc. 2, 52 - 12. 27 Epl1. 4, 13 - 16 YgJ. 
Rδm. 7, 22 - lD Ι. Kor. 13, ll - 28 Ygl. Lιtc. 1, 46 

16 τοί'το[~·] Dielll, ygJ.lat. 27 έrτ' 
ώ l\1 28 v•ι•χ?j + et lat. 21) μεγάi.η 

γίνεσθαι] 11~ag1tijicatu·r α deo lat. 
30 ούτως oi\J•] kίirzt gegen lat. 

ι statura αc. r, 3 in χ* <μ 
3-6 suscipientc . . crescente Β 
27 proficit <perfecta) Die1Ιl, Ygl gι·. 

32 (Isnac et) ΚΙ Koe 
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γaρ περί αi•τοϋ ύ Γu.βριι]λ είπε το 
»lστω μέγας<<. 

' j.\ ' , ' β ' μικροι υε τα »αρτιγεη•ητα ρεφη« 

5 (t~,. Χριστιp *** 
ιύι; 

>>άρτιγέη•ψα βρέφη«), »i.ογικοιι aδο
/.ον γάλα(( έπιπο·ι9οϋι•τα, 

οίτιι•ες καί τώι• πα.ρa τcp Ήσιιtq. λε
γομέ~·ωι• τιΟηι•ιίJι• δlοι•ται καί τ ρο
φιίJι•, λέγοιη περί η'jς άπο τώι• έfJ-

15 J'(QJ' κί.1}σεως· >>καί aξουσι τούς ·vίούς 

lι• κόλ:τφ, τάς δe Ουγατlρας έπl. τώι• 
ι'όμωv άροvσι, κu.ί lσοηα.ι βασιλείς 

τιffηνοί σου, αί δε aρχοvσιιι αvτιaν 

τροφοί σου((. έπιστι}σεις οvι• διά ταϋ-
:?Ω τα καl τcp μι) καταφροι•ι}σητε 

έ1•ος τώι• μικριίJJ•, μήποτε οί ϋ.γ
γεί.οι αvτιa1' οί ϋ.γοι•τες αύτούς 
εiσι1• >>έι• κ6λ:τφ((, έπάν ιLσιι• vίοί, 
άλλά καί Επί τιίJι• >>ώμωι•« αfροι•τες 

:?J τaς ί.εγομένας »Ουγιιτέρας((, καl ά:τό 
τούτωι• είσl »τιΟψ•οί« μiι• οί ί.εγό
μη•οι »βασιλείς«, >>τροφοί« δέ αί όι•ο

μαζόμει•αι »ύ.ρχουσαι«. καί έπεί οί 
δεικιούμει•οι ύ:τό τού σωη'jρος 1ίμών 

3ο μικροί οJς ύπό τροφών καί τι-Οηνώι• 
οίκοι•ομοϋvται, διa τοvτ' οtμαι καί 
Μωσέα, :τιστεύοι•τα έν η'j τwι• μεγά
λων ήδη τετάχΟαι χώρq., είρηκέ1•αι 
:τρος τό »ό aγγεί.ός μου :τροπορεύ-

hannes et ipse (]οιηiηιιs Iesιιs, (]e 
qno Gab1·iel protcstatιιr: »et erit 
lllagnιιs«. 

pnsilli anteιn sunt, qιιί nuper in 
Christo sι1llt nati, aut tales per
ιnanent sine J>rofectu quasi 
nnper nati, qnibns rationabile lac 
necessarinn1 est, qιιi adhιιc carna
les sιιnt (sicnt ait apostolus) ct 
paι·vuli snnt in Chιisto nec ca1>ere 
J>Ossιιnt escanι viι·ileω. 

2 Ygl. Lιιc. 1, 32 - -!.; Ι. Petι·. 2, 2 - 1-lff (lat.) Υιι;l. Ι. Κοι·. 3, 1-3-
J;) Jes. 49, 22f - 22ff Ygl. Jes. 49. :?2f - 3-l Εχ. 32. 34 νιι:l. 33, 14 

1 Γu{Jρujλ Hn, vgl. lat. σηρ ~Ι Η 
;)-; (iν-βρέφη> ΚΙ naclι Diehl, vgl. 
lat. 2U κuτιιφρσι•ιίσετε Η 21 μικρώv 
+ (τοίοτωι•> J. 29 ύ:rό] έπί ~I 
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σι--τιιι ι~μώι•ιι η) »εί μ ιj rιυτο; rτι•μ

:ro(!Ft~n μη' έμοϋ. μιί με r'ί.ι•αγrίγn.; 
έι•τείit?fl'<< · 
t·ί':ιερ γιl!! rί μtκf!rί:; μfι· κιιi •·κi.ηuο-

.ϊ ι·ι)μοςιι - iί >>ι·ι}:rιοςιι Μ ι~ι~ μ·ιιδiι• ΓJια
φf.ριιιι• »δούί.ουιι (δη· f~rττt ιιιί:rιο.;) κιι/ 

iΊ fΙΙΚ(!tJς t1στι ··- τό τιj.; "δοι•ί.εfιι; εί.; 

'I όβοι•ιι lχει :rι•είiμα, rί r)f μψ)ιψiiι.; 

lτι τοιοίiτυ.;, 

10 

οι~κl.τι μiι· το τιjς »δουλείιις•. 

ι'jι~η δi τι) τijς »υίυΟεσία.::••. οτε >>-ιί τε-
• ι ' ι wι; β '1 1 ' 'β ΜΊα αγαπη tΌ.ω a,,,,ει τυι• rι υ οι•<<, 

l~ϊ διjί.rιι• lστrιι σοι. δτι κιιτι1 τrιvτιι 

:rrιρεμβrίl.l.ειι• ί.Ιγετrιι ιί ι>(ίγγεί.ο; κι•-
' , ~ - β ' •. 

(!IΟι• κvκ,_φ τωι• qΌ ΟΊ.ψε1Ί•JΙ' ιι-υτοι•ιι 

καΙ άύεσθrιι "αι:~τuύςιι. lπιστιίσεις δέ 
κατa τtιίiτα ΚUL t•ί μ ι Κ(! ιίJ I' μ/ι• είσιι• 

20 aγγεί.υι -:.τιί)ιι'. :rι•εt~μrιτι ~>δοι•λεία; 

[ τιί>ι•] εί:: qr)βυι•ιι ιίγυμ{ι•r•JΙ' (έ:ιεi >~:rαQ
εμβάλλει ί1γγεί.ο.; κι•ρίοι• κύκί.φ τιϋι• 
β ι ~ , ' ,., ' 

φο οιψε ι•ωι• αι•τοι• κιιι ριΨτrιι α υ-

τού;ιι), μεγάλιιJΙ' δt\ ό τιϋι• άγγlλιιJΙ' 

2~> μείζωJ' κύριος (δστι; ί.έγοι ι1ι• :rερi ,. , ~ , , - , , I , -
ει•ο; εκαστοι• αυτr•n• το >ιμετ r.ωτου 

εlμι lι• Ολίψι«). κrι; όσοι• μlι• lσμtι• 

άτελείς κrιl δεόμει•rιι τοίl βοηΟοϋι•το; 
1jμίι• :-ιρος το (jι•σΟιjι•αι άπο κιικι7Jι•, 

30 άγγlϊ.οι• δεόμt·Οιι περί ού έί.εγει• ύ '/α.-
,β \ ~ 'Η "' ~ t' , ' ' 

κω το >•ο αγγει.ο; ο ρι•rηιtτιις ΙΙF εκ 

ιnιsilli eninι φιaιηνί~ sint lιeJ·cιlc:-;, 
taιnen qnia pιιsilli !-nιnt φιaΗi nihil 
ιliffcn~ntcs a Rι'Ι'\'Ϊs (qιιaιη<lίιι pιι
:o;illi snnt) >>sι•ι·,·ίtιιtί~ιι lιa.bcnt »spi
I'Ϊtnnι i η tίιηοι·cιι. q ui a ntcιn Ι)ι'Ι' 

<lilcct.ioncnι clci rιeι·fectaιn ιni~<·ι·it 
ι>{οraι:: tiιηοreιηιι, 

ίaιη JΙOll habct »S~ι·vitιιtis ιφίι·ί
tΙΙΙη in tiιnore, ~e<l 
spiι·ituιn acloptionis filioι·nnιιι ίη 

ι1ileetinne. dei. 

1 Εχ. 33, 1•3 - 41 \'gl. Ual. 4, 1 - ;rr. :!0 Vgl. Rδm. ~. lii - ι:ι Ι. Jolι. 

4, 18.- 16. 21 Pι<nl. 33, 8 - 1S-2o Ygl. ('Υ :Nr. 19 Οι·.: ... οvτοι oi μικροί ι&; 
iίι• έτι φοβούμη•οι f)ι·όι• κuί oi::rω ιίγα:rώι•τΕς ιi:ι:ό φροι'(]οίς άγγΕJ.οις ι·lσl (παρηιβui.Εί 

γιiρ »aγγt-i.o; κι•ρίυι• κι:κί.φ τιίη• φοβοι•μέιιιιJΙ' rιι1τόι•ι<), οί δέ μη•άί.οι ιl:r' ωίτι"!J τι"!J 

κυρίφ (πΕρί γιίρ τοίi ΤΕi.t'ίοι• iι• τι[ι ΕΙ'ΕΙ'ΙJΚΟστιJι Ψllλμιίι J.έγΕι' "Jπτιi συίί Εlμι t'ι· 

ω.lψι«) - 26 Ρι<Ηl. 941, };) - :η GC'n. 4Η, 11) 

1 τιij :\1 ;t ιί Koe ιj :\I Η 1;, κι.ιτιί. 
τι.ιϋτu] κlli τά τοιαύτα :\1 
[τιϋι•] Diι>lιl Kof' 

2ί μέι· <Η 

20f <.τώι•> •.• 
26 τό < :\1 

8. 12 J. tίιηοΙ'('111! 1\:J 
ιηοι·cιη ι: 

12 ti 

iiUi 
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:ι:άηωv τώv κακώvιι· τελειωfJέ1•τες δi 
καl διFλfJόιοτες το V:tO »τιfJψοvςιι 

"11" ' ' \ ' , 
ειι•αι και >>τροf{οVς« και >>οικο1•ο,ιιουςιι 

καl >>έ:ι:ιτρό:ωυςιι, χωροvμεν ήδη ύ:τ' 
5 αύτψ οίκο1•ομείσfJαι τψ κvρlψ. 

2 i. Elτa πάi.ιι· ζ ηη}σαι av τις, :τό
τε τώ1• δεικι•vμέ~·ωι• ύ:το τού σωτijρος 
μικρώ1• οί λεγόμε~·οι αύτώι• άγγε
λοι προtστω•ται, :τότεροv άρξάμε1•οι 

llt τη,, οίκοι•ομlαv περl αύτούς διοικείι•, 

d.φ' ο-δ »διά λουτρού παί.ιγγε1•εσίαςιι 
( φ έγεJ•vι}ΙJησω•) 
ιιώς άρτιγέ1•ι•ητα βρέrη 
το λογικοι· καl aδοί.οι• γάJ.αιι έ:τιπο-

15 Οοvσι, 

καl μηκέτι ύ:τοκείμε1·οι :τω·ηρ{ί. τιι•ι 
δυι•άμει· η ά:το γε1•Ισεως 

κατά τι)ι• τοv Οεοϋ :τρόγι·ωσιν καl 
20 τοι• :τροορισμοι• αύτοϋ έ:τιταχfJέιοτες 

25 

30 

ι f\ \ I \ ι 

τοvτοις >>ov; και :τροεγι·ω και :τροωρι-
σε1'« έσομέ~·οι•; ιισvμμόρφοt.'ς« >>τιj; 
δόξης« τoiJ Χριστού ό fJεός. 

καl :τρος με,. το ά:τό γεJ•έσεως έχειν 

άγγέλους εϊ:τοι <aι•) τις ταύτα, 

27. Iteιn reqnires pusillorum 
istorunι angeli, qni praesnnt eis, 
qnando inciι)iunt curanι eornnι 
lιaberc, ntrιnn 

ex quo peι·laYacι·uιn regeneratio
nis geniti snnt in Christo, 
»qnasi tnne nascentes infantes« 

et ultι·a non subiecti cuidam ad
veι·sariae potestati; aut ex tem
pore nativitatis eonιm carnalis 
secundnm praescientiam dei et 
praeordinationem ΪJ)Sius *** »qnos 
praescivit et ι)ι·aeclestinavit ut 
sint confornιes gloriaeιι Christi. 
vi<les qnonianι qni cante utι·um
qne discusserit, illins est adfir
tnaι·e, ηtrunι eorum sit Yerunι, et 
ad testiωoniιnn profel'l'e scriptn
J'alll uni cx clnobns consentien
teω; in utraqne cnim parte nιul
tns qniclenι sermo fieι·i ])Otcst, ta
nιen cx multo parnnι aliqηid pι·o
feranιιιs. 

qni eninι volnnt, n1ox ut qηis fuerit 
natιιs (eorιnn qni praccogniti sunt 

2 Ygl. Jes. 40, 22fund Gal. 4, 2 - 6ffVgl. Harnack TU. 42, 4, 134 Α. 2-
11 Vgl. Tit. 3, 5 - 13 Ι. Petr. 2, 2 - 21 Rδm. 8, 20 - 2:! Ygl. Pl1il. 3, 21 

6 ζητήσαιeν Η 'i/8 μικρών ύ:τό 
τοϋ σωτιjρο; l\1 11 i.οιοτροϋ + τιjς ::\1 

12 ιίί] (έν χ)φ Koe, Ygl. Iat. 20 έ:τι
ταχΟb•τες τοι!τοι; ΚΙ έ:τιταχθέι•τας τοίο-

τους l\1 Η 33 (ίiν) Diι•l11 Koc 

20 *** Diehl, Ygl. gr. 23 Yicle Β 

32 qιιί] alicιui y I ut < ~· I quis χ* 
qui ρ 
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ιι ιlι•ο) ηι:ι:ίμcη• ,cum, ιιηgι·Ιιηη 

ιιι·ιιιψο~ίtηm silJi, ιιtcnt 11r npostoli 
τό »(ό) άιι ο(!ίσι1:. με t'% %οιί.ίu; vocc Ιlicωltif;: »qιιi ωc sι•gι·cgιn-·it 
μητ(!t); μοι'<< ειb ntι"ι·u ιnntt~is ιηeΗc 

.ί ιιt ι·ι•η•Ιηrι·t fίlίιιιη :-;ιιιιιη ιιι ιηcο, 

qιιa:;ί ι·χ <'Ο nccc:>~nι·inω lιιιbcat 

nng••lnιn ~c ι·ι•gcηtι•ω, qni sι•gι·•·

gatιι:,~ e~t ~ι·cιιιΗlιηη J>rncscicntiaιn 

dei. 
10 %t1t το ''ΕΚ %οιί.ία; μητρός μου σύ μου 

... ' ' ~ .. 'β ει σ%ε:ωστη;,ι %Ut »ω•τει.u ου μου 

f:Κ κοι/.ίας μητρός μουιι Κflt "έ:tt σέ 

i:τερρίrι ην έκ μιίτρα;ιι 
κui έι• ηj Ίούδα i:τιστοi.!ί »τοί; έ~· 

1.3 ι9ειp :τατρi 1}γα:ιημέι·οι; κui 'Ιησού 

Χριστοϋ τετηρημέι·οις κί.ητοίςιι, :ιάι·
τω; ύ:ιό τώι• Τ7}f]Ούι•τιι)J' aγγέί.ιι)J', 

20 

25 

30 

28. Πρό; δi το 

3 c:ai. 1, 15 - 10 Psal. ϊΟ, 6 

iteιn in εψistola Ι uιlae sω·iι>t.uιη 
ι•st ita: >ιin ιleo })atre cHlcctis et 
lesu C'IH·isto consen·atis Yocatis·'. 
a qιιο conscιτatis. nisi ab angelis 
quibus traditi fιιerant, ut ιonseι·
ventuι· εt ei-uantur a\) omni ιηalο, 
qui })raecogniti et })raeoι·dinati ha
])ebantur 1 itcιn }H'ofeιΨt et illιιιl 
qιιocl in Psalωis est dictnιn: »de 
ventι·e ιnatι·is nιcae tn es ιηeω; 
JH'otcctoι·ιι, ιιt sit })Γotectoι· IH'ae
cogιιitonηn ι!C'ns 1)er angelos aιl 
lιoc ΪJ)Sl1111 ιninisteι·inω ιleι)utatos. 
sic et illιιd acciμiι•t: »snsce}Jisti ηιι• 
de nteι·o ιηatι·is ιηeacιι, iteιn: >ιaιl 

te })ΓOΪC'ctns ~ιηη cx ιιteι•οιι et alia 
ιnille hιιinsnιodi habentia sensnω. 

28. Qιιi aιιteιn nιlt ex eo ho
nιiniiJιιs daι·i angelιnn acliutoι·eιn, 

11 Psal. 138, 13 - 12 Psal. 21, 11 -
14 Jud. 1 - :η ff Ygl. Orig. hom. Ι. ί in Ez. (\'111, 331, 30ff): ι·eni, anyelι·, 

suscipe seιιe»~ conι·erstωt •.• tribtιe ci ··bιιptisιna s(·cιιιtda.e ge1ιe.rιιtionisιι etc. 

:J (ό> i .• Ygl. lat. άφορίσα; υ 

άφώρισά; )I Η 10-lί gι·. kίirzt 

uncl stellt uιn 11 άντεί.άβοv ΚΙ, 

'lrgl. LXX \lnd lat., άντεJ.άβετο :\1 Η 
3111 Lίicke nacl1 lat. scl10n Ηιι 

ι (eUDl) Elt 
21 proferet ρ pι·ofert χ 
tector meιts Β 

l:J et) + in !! 

231 pι·ο· 
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δτε >>διa ί.οι•τ[!οίi« γεyόι•α<σιι•) 

μι) :τα[!είι·αι ιJ.γιοι• ι'ί.γyεί.οι· 

τοί: έτι r.αr.ίq. *** 

(άί.ί.a r.ατa μέι·/ τr)ι· r.αιgtlι· τιj; 

ιί:τιστία; ύ:το τοί; άγγέί.οι; εlι·αι 
τοϋ σαται•(ί' 

μετa δέ τι)ι· ιJ.ι·αyΕΙ'Ι'Ι)G!Ι' ό TOV 

ίδίου tιϊματο: ΗαyοQάσα; ιίμii: 

:ταgαδίδωσι.ι• αγιψ ιίγγει.φ r.αl όιa 
η)ι· r.αDαgότητu. βί.έ:τοιη τ ο ;τ ρ ό

σ ω :το ι· τού I Οεοϋ. 

ex qno >ψ(']' laYacrnnι regene
nιtionis« facti snnt tιιnc nati 
ninfantes in Chι·istOΙΙ, clicet non 
esse ω·eclil>ile, insensa.t.is et inω·e
flnlis et el'l'antHηιs et sen·ientibns 
desideι·iis Yaι·iis et inιnnnclis, in 
ιnalitia et inYidia clegentibns, 
odibilibns et odientibηs inYiceηι, 
fornicariis et aclnlteris, interclunι 
anteω et ιηascnlonnn concnbi
toι·ibns. latronibns et ebriosis 
atqιιe ra1)acibns 
praeesse angelum sanctunι, nt 
ιnacιιletιιr in huinsnωdi acti
\)us lωιninis, cni datus est custos. 
secl est lιοηιο 
in tempore qιιidenι infidelitatis 
snae et ι>eccatorιιιn sιιοrιηη ex 
inficlelitate nascentinm sub an
gelis sat.anae 
et fψiritibns nιalignis et intnιιndis 
claenιoniis. 

cunι anteιn suscepcι·it ficleω, tunc 
Christns,qni estredemptω·qui pre
tio sni sangniniseιιnιrecleωitama.
lignis cloωinis, credenteω in deunι 
traclit ennι angelo sancto et 
μrομteι· ιnιιιιclitiaω senψeι· yj-
<lenti jrιcίe11ι prιtrίs. 608 

30 Πα/ τρίτο; δ' ι'ί.ι• τι; τοιούτο; 
ε('η %tιτa τόι• τό:rοι• ί.όγο; rάσr.ωι· 

1 Ygl. Ίϊt. 3, 5 - 3f Ygl. Ι. Κοι·. 3. ι - -!ff Ygl. Tit. 3, 3 - l>iff Ygl. 

Ι. Κοι·. 6, Uf - :JOff Ygl. Οι·ίg.Ι1οιn. ΧΧΧΥ in Lιιc. (IX, 208, 26ff): seeιιιι
dιιιιι ΙΙΙerίtιωι eηίιιι. eοrιιιιι, φιοrιιιιι. αιιge[ί sιιnt, αιιt 8('/II}Je/" aut 111ΙIIq11(////., ι·e[ 

pιιrωιι. t·el Jιlιt8 Jacieιιι. ιlei αιιrιelί eοιιteιιιplαbωιtιιι· ι'tι·. 

1 γεί•ι)ι•α(σιν> ΚΙ, Ygl.lat. γέγοι•ε Η 
3 J•ιί;'rιοι ΚΙ, yρ:f. lnt. ι·ιί;'rιο; ::\[ Η 

Η *** Ηιι. η:rl. lat. 1; <άί.ί.ι1 

κrιτιί μiι· · ΚΙ ηιιclι DiΙ·lιl Koc, γgf. 

lat. :?; ;τιιριιδίδωσι Η 

:?6f ι\ιη ιη·ιlι•ηtι·ιn in itnn Β 
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ίJτι δυι•ιιτιίι·, ι;Ίσ:rf'! μf·ταβαί.είι• ιi.ι·

{)~ω:τοι• ιί:rι) ι'ι:rιστ ίιι~ f·l; :rlστι ι• 

καΙ ιί:το ιlκοί.ασία: f·lς σωg !!ΙJσ·ύΙ"tjΙ' 

καi ά:ru~ιι:rί.ιϋ; ά:rό κιικίιι; t·ί: 
:i άψτι/1·, οiΙτω καΙ τrlι· έγκηt·ιρισμέ

ι·οι· iiμα γt·ι·έσει ν•ι•χι/ι• τιι•ιι κιιτι:ι 
μέι• τάς a~χάς ψιiJί.ΟΙ' Fίι•ιιι δύι·α· 
σ0ιιι, ϋστΕ!]ΟI' δέ :τοτε aι•άί.ογον τιp 

, , ' 3 , 

:rιστεvοι•τι :τιστεΊ.>ειι• και ε:τι το-

ιο σοϋτοι• :τροκό:ττεtl', ώ; γει·έσ{}ιιι 
αύτον ι'1γγε ί.οι• fι•ιι τιίιι• δ ι ά :τ ι ατό ς 

βλε:τόι•τωι• τ ό :τ ρ ι) σ ιιι :τ n ι• τ ο ϋ 

έι• ούριαοίς :τιιτ~ύς. ά~;άμει•ο: 
ά:το τοt-;δε τοϋ χρόι·ου τι'[J :rρογι·ω-

15 σι?lι-τι κατά τόι•δε τόι• χ~όι•οι• :rιστεύ
ειι· κιιl :t!}οορισ{}έ1η σι•ζεύγι·υται, 
τιϋι· aρρι}τωι· κρψάτωι· τοϋ Οεο·ϋ 
κιιι' άι·ε;ερευι•ήτωι· καl άβύσσοις 
έοικότωι• είκότω; :τϋ.σω· τι)ι• τοιαύ-

2U τ ψ άρμονίω• συι·αγαγόντων άγγέϊ.ωι• 
:τρο; άJ•Ορώ:τους. δυι•ατdι• δέ καί 
ιϋσ:rερ άι·δρος καί γvι·αικος ιΊ.μφοτέ
ρωι• α:τιστωι•, ότέ μiι• ό άJ•?]ρ 
:rρότεροι• :τιστεύσα; τι"[J χρόιοφ σώζει 

25 τfι1' γvι·αίκα, ότέ δέ 1} γvι•η άρ;α
μέι•η ϋστερόι• :τοπ :rεί{}ει τοι• ι'iι·δρα. 
οίlτω γlι•εσΟαι καl έ:τl τώι• άγγέJ.ω1· 

καl τώιι άιι{)ρώ:τωι•. εί μέJ• ούι• καl έ:τ' 
il.i.i.ων γίι·εται aγγέί.ωι· το τοιούτοι• 

30 1l ιο], καί αύτο; έ;ετάσεις. ιο}:τοτε 
δi ούχ άρμόζει :rερl τοϋ έκάστοt• 
aγγli.ov το τοιούτο ί.έγειι•, τοσοϋ
τοι• τετιμημέι•οt• κιιτu το~· τοίi 
σωηjρος ι},ιιώι· ί.όγω•, ώστε διά 

~5ί 

111-l:J Ygl. (•I Χι·. 208 Or.: αί διιίι·οιαι τώι• ά;ιίι•JΙ' Μκψ ιί;•;•t'ί.ωv ι-Ji.i:rovσι 

τό :rρόσω:rοι• τοfο :rατρό; τόι• {)εόι· rrω•τα~ι'ηιιι•οι κτί .. - ι; ff Ygl. Ηίiιη. 8. 33 -

:?:Jf Ygl. Ι. Kor. ϊ. 16? 

i!i :rοτι <Η 11 αύτόι•] αύτιJΊ 
Κοι> :?U άγ;ιέί.ωι• ΚΙ ιiγγέί.οι•; :\1 Η 
:?S καΙ 2 < Η :J-1 ί.όγου Η 

Urigeneι Χ lϊ 
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:ται•τό;- ιιύτόι• βλέ:rειι• ί.έγεσΟαι 
τό :rρόσω:rο ι• τοϋ πατρός το ϋ 
έιι ούρω•οίς. έπεί δέ έι• τοίς 
aι•ωτέρω έλέγομει• τώι• μέν μ ικρώι• 

5 είι·αι τοv.; άγγέί.οι•;, διεί.ηί.υΟέι•αι δέ 
τrμ· τοιuύτψ τάξιι• τούς μεγάί.ους. 
aι•τε!_!εί τι; ιjμίι• έκ τιϋι• Πράξεωι· 
τώι• ά:rοστόλωι•. έι•·Οα γέγρα:rται 
δτι •Ρόδη :ταιδίσκη τις τοϋ Πέτρου 

Ι Ω ηκ!!ο·ύσaι·το; τιjι• {)ύρaι•« :ιροσtjί.iJε~· 
ύ:rιικοϋσαι, >>καl έ:rιγι•οϋσα τι}ι• φω
ι•ήι• τοϋ Πέτρου«, είσδραμοϋσα 

>>a:rιίγγειί.ει· έστάι•αι τόι• Πέτροι• 
πρό τοϋ :ιυί.ώι·ος« • Οαυμάσaι•τες δε 

15 ο[ έι• τιp οίκφ συι•ηiJροισμέι•οι καί 
ώσ:rε!_!εί άδύι•ατοι• εlι•αι ι•ομίσaι•τες 
τόι• Πέτ[!ΟΙ' άί.ηΟώς έστηκέιιαi >>έί.ε
γοι• δτι ό iiγγεί.ο; αύτοϋ έστι<<. 

ιrιίσει γάρ δτι ί.ί:rαξ ,ιιαΟόηες έκείι•οι 
20 έκαστοι• τιϋι• :rιστευόι•τωι• έχειι• 

iίγγεί.οι• τόι•δε τιι•ά, ?}δεισαιι καί 
π , , .. .. . . δ' I 
ετρου τιι•α ειι·ιιι αγγει.οι·. ο ε 

:ιαριστάμει·ος οί; :tQΟΕΙ!!ΙίκαμΕΙ' φ}
σει δτι ούκ aιιαγκαίοι• εlι•αι δόγμα 

25 τόιι τιjς 'Ρόδης λόγοι•, τάχα δέ καί 
' ' β , , ' ~ , 

ουκ ηκρι ωκοτωι· :rοτε μει• v:r 
άγγέί.ωι• τφ ώ; μικρό; τις καί φο
βούμει•ος τόιι ·Οεόι• οίκοι·ομείται, 
πότε δέ ι)δη ύ:ι' αύτί[) τι'[) κυρίφ. 

3ο μετδ. ταϋτα εί; κατασκευι}ι• τοϋ ώ; 
f.ξειί.ιίrαμει• ι•οείσΟαι τόιι μικρόι• 
ί.εχiJιίσετα.ι. δτι ού δεόμε·Οιι μέιι 

secnndnιn ea qιιae sηιηιιs inteι·

})l'etati de J)ιιsillis disci})Ulis con
Yeniens est c1iceι·e, qιιοηίaιη non 

3ff Ygl. S. 251,30ff- Sff Act. 12, 13-15 

2/3 τού έν ί)ι}ι•οι; πα; :\Ι ;) τού; < Η 
17 Πέτροι•] + πρό τοϋ πιι).ώι•ο; i. :?;) κul 
< )1 26-2U ύπ' -:τότε δέ <Η 

26 <ιίμυjν) :τότε ? Diehl :?i τφ ΚΙ τώ 
}1 τφ ώ; v [τqj] ώ; Ηιι τι; Lo 32 λεχfJιj
σετuι Ηιι, Ygl. lat. ί.εχfJιjσεσΟuι }f Η 

609 
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lιοτοί.ιjς τ ιj;:; :τε(!! τu v μ ι) ;ωταψ!οι·είι· 
l:τ! τιlιι· μf-γύ.ί.ωι• ***, Χr!!ίζομπ 
δi α(π ιj:: t':τi τ ώ ι• μ ι κ ψϋ ι·. ι) ι ο 

οvχ ά:ιί.ιίι; Εί(!ψιιι · μ ιί κ α τ α-

5 rr (! ο ι• ιί σ η τ ε έ ~· ύ ς τ ο ύ τ ι•J ι· . δε ικι·υ
μέι•ωι• :ιάιιτωι• τώι• μαΟητώι·, d}.ί: 

έ ι•d ς τούτω ι· τ ώι• μ ι κg ιΤι ι•, <__μι

κρώι•) δtϊκι·υμέι·ωv ύ:ιό του βί./:τοι•
το; μικ(!οτητα καi μεγαί.ότητα 

lll 

·ψυχιj;~ 

Ι Γ> 2!1. ':4/.ί.ο:; δ' ι'ίι• ί.έγοι μικΙJοι· έι• 
τοvτοι; ).έγεσΟαι ΤΟ/' τέί.ειοι• σι·γ. 

χgώμΕΙ"ο; τι'[> ι·ύ γάg μικρότερο; έι· 
:ιiί.σιν ύμίι• ύ:τάρχωι·, οvτός iστι μέ
γαςιι, καt rτιίσει δτι ό τα:ιειJ•(lιι• έαυτdι• 

20 καl <γ11·ό,ιιει·ο; μιμψιjς τoii iαιοτόι•τα
:ιω·ώσαιτο; ύπiρ τιj; ηlιι• ά.ι•Ορ(ύ;τωι• 

σωτηρία; καi.' γιι·ύμει·ο; 1'ιί:rιο; έι· 
μέσφ :ιάιτωι• < τιlιι•) :ιιστει•ύι·τωι• 
(κιlι· ά.:τόστο}.ο;, κU.ι• έ:τίσκο:ιο:; ?ί) 

25 κuί γο·ύμεJ·ος τοιούτο; »ώ; άJ' 

τροrος Οάi.:τn τά έαυτιj; τέκι·αιι. 
οvτό; έστιι• ό δεικι·ύμηο:; v:τό 

τού Ίησοv μικρό;, 
κα! ι'iξιόι• γε τού τοιούτου ϋ.γγεί.οι· 
~ β"', \ , -30 ειι•αι ι.ε:ιο1'τα το :ιροσω:τοι• του 

Οεοϋ. το γά(! fΙΙΚ(!Dύ; }.έγεο· 
έγταύΟα τοi.•ς τεJ.είοι•; κατά το "ό 
γaρ μικρότερο; έι· :ιiί.σιι• ύμίι• v:τάρ

χωι•, οvτό; έστι μέγα:;ιι 

l1alηιit nι•cι·,;sω·iιιιη (,'}H·i,;tω; Inan
daι·ι· ι1ι- n1agnis ι•t ρeι·fcctiω·ilJus 

fiιlι·lilnι,; non cωιteιnnι·nιli" scd 
ιle JιιιsiZZ.is. }Η'Ο}Ιίι•ι·ca non sinψli
ι·itl'I' ιlictιnιι ι·;,;t: ιιe coιιtenoιαtis 

ωιtωι ιle istis oιnnil>u>' ιli~ci}Htli:-: 
φωs Yi(lctis, ~e(] ita: ιιnιοrι de 
pιιsillis istis, qιιοs co,gnoscel>at 
cssc J>n~illos qui Yiιlcn· J>oteι·at 
ll10(1icitnten1 ct nιagnitιH1ineιn in
Yi5i\)i!inιn aniωarnω. 

talia et SUJX'l'Ϊιιs dixiιnns: >ιsi qnis 
scan(laliza Ycrit ιιηιηη (1e pusillis 
istis cι·edentibιιs in ωea. 

29. λlins aιιtenι forsitan dicct 
pnsillιnη l1ic dici J>eι·fectωn sccnn
dnιn illud, qnod alibi ait: ),qui 
aιιtcω ιηiηοι· fηω·it in oωnil>ιιs 

Yobis, 11ic eι·it ιnaior((. qni cniω 
hιnniliaYeι·it se, iιnit.ator existens 
illiιιs, qni seωet.ii>snnι lιωηiliaYit 
pl'O salnte lιωnana, in ωedio ωn
ninιn CI'edentiιιω (siyc ille al>osto
lus fueι·it si,-c E.'J>ΪSCO}nιs), 

ipse est pnsillns, qneω Chι·istus 
osten(lit. 

l:!ff Ygl. S. 230, Sff - l'ί. 32 Lnc. 9, 48 - 2;} Ι. τl1ess. 2, 7 

2 *** Dic111 ΚΙ, Ygl. lat. ί ιij <μι

κρών) Diι·!JI, ygJ. Iat. 1 ί γι!ρ] δi Koe, 
Ygl. Iat. 19 έαυτώι• Η" 20-22 (γη•ό
μη•ο;-καi) Dίeιιι ΚΙ Κοι•, Ygl. ιat. 

23 (τών) κι 31 γάρ] Ι. ;'Ούι• Elt 

;} ηι,] ncc G non Po.sc\1 1;} clicet 

Κι, YgJ. gι·. dίcίt Χ 

iί* 
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καί ώς ό llαvi.o; εί:τεν το >>lμοί τιp 
iλαχιστοτέρφ :τάι•τωι· άγίων lδό{)η 
tj χάρις αύτηιι δόξει μ1j συι•4δει1' 
τψ ))δς άι• σκω·δαί.ίση lι•α τιijι• 

5 μικρώι• τοvτωι•ιι καί τιp οvτως ούκ 
Ιστι Diί.ημα lμ:τροσfJεr τοi 

πατρός μου τοi iν ούραι•οίς, 
8 " '.. ., - -ινα αποι.ηται εις τω ι• μ ικρωι· 

τούτωι·. ό γάρ ιδ; ιί:τοδέδοται 1•ϋι• 
10 μικρο; 

ov σκω·δαί.ισΟείη ούδ' α:τοι.οιτο 
ιϊι• · >>είρψ•η γάρ :τολλt) τοί; άγα-

15 πώσι τό όι·οιια τοϋ fJεoV, Κfιl οVκ 

Ιστιν αύτοίς σκάι•δαλοι•ιι. 
καί ούκ άι• ά:τόί.οιτο ό :τάι•τωι• 

μικρότερο; lι• :τiiσι τοί; μrιθηταίς 
Χριστοii v:τάρχωι· καl. διά το;;το 

20 γινόμει•ος μέγα;· 

25 

καί έ:τεί οί•κ iίι· ά:τιίί..οιτο. 

λiγοι άι• το »τίς 1ίμii; χω(!ίσει 
ιlπο njς I ιίγά:τηςιι κrιί τά έξ17;. 

άλ ., • β .. , \ .. , 
Α ο ο?.•ι.υμεrο; τψ• τει.ευταιω• 

ταύτψ κριιτείι• διιίγησι1' rι}σει. ότι 
30 μετα:ττωηί lστι κιιl. 1j τοv δικαίου 

ψυχή, 

talenι se pιιsillιιΙn etianι l)aιιlιιs 

ostenclit clicens: >nnihi nιininιo 
omniunJ sanctoruJJ1 clata est gra
tia haecιι. sed hniιιsJnodi exposi
tioni illιιd q nod c1icitnr: >>si q uis 
scandalizaYerit ιιηιιιη de }>usillis 
iι:~tisιι et ceteι·a non νic1etιιJ' con
νeniJ·e. Yel illnc1 qnod clicitιn·: 

sίc πο-n est ι:ol1ιrιtas }Jatris tnei qui 
i11 caelis est. ιιt JΙeι-eat ιιnu.s de znι
sίllis istis, φιοηiaηι ta.Iis pnsillns, 
q ιιi Yei'C }JCl'fcctns est, 
non scanclalizatnΙ' nec }>eι·it: >>pax 
eniιn Ιnnlta cliligentibns legenι 
ιlei. ct non est illis scandalιnn<<. 

et φiOniaJn non ι>eι·it 
ι>nsillιιs lηιins111odi, 

clίceι·e }>Otcst: >>qnis llOS Se}JI\J'abit 
ιι caι·itate clei, qιιae cst in Clιι·isto ιΗΟ 
Iesu 1ιι et cetera. 
et ·cι·cdo qnocl neφιe nto1·s neqne 
γjt.aιι et cet.era. 
secl q11i ]Ianc <'X}>ositionωn aesti
ιnat ,-eι·ant. c1icet φιοηiaηι et 
inι:~ti lιonιinis aniιna Yeι·tibilis est 

Ι Ε1)Ιι. 3, S - 4 ~lattlι. 18, 6 - !Hf \"ιι;Ι. Oι·ig. (·οηιnι. ΠΙ ίιι C'nnt. 
(VIII, 241, 11 ff): »srωιdalίzari« ηοιι potest grιιηdίιι et perjι·ctιι, srd ψ1ιsilla« 
et rudis ani1ιιa, sic1ιt i1t Psalιno dicit: ιψα.ι: ΙΙΙ·tιltα ι/ίlίgeιιtίb·ιιι< ιιοιιι.cιι tιωιιι« 

etc. - 14 P~Hl. J 18~ 165 - 2~1 Rόηι. 8, :Ji1 - :!G RΩtn. S, 3~ 

Ι καί ι:..;] καflιο; Koc I eί:rε Η 

lo τι) ,;'J•ομα] τόι• J•όμοι• i., ygJ. zιι 

S. 120, 16 Αιψ. I 2:1 -χι•ι!]ίση Η 

30 μετα:rτιοπικιί Koe 

26.:2; ι•t-ιΨtι>ι·a <Ι, 
cet ΚΙ, η;rl. gι·. ιlif'ίt χ 

29 ιli-



:\[ιιttlι.I8.1."i( 18) Ί'οιη. XIII, 2tι. :Jcι 261 

ι•ι; μιι!!τt'(!fί καΙ ιί Ίt >κιιjί. ί./γωι• 
τόι• δίκυ.ιοι• άqίστιισΠιιι ι)·ι~ι·ιισΟιιι τίί.J1• 

;ί ι-~ντο/.ι7JΙ• τοϋ Οεοιϊ. ,;ι; μι) Ι.ιιγισι'Jιjι•υ.ι 

ιιιίτί[) τ ι) ι· :rροτlριιι• ι)ικιιωπ·ύι·-ιμ·. διά 
τοvτο 1./γηαι. "0; ιίι• σκω•ι)ιιί.ίσn 

fι•α τιί.Jv μικρiiιΙ' τυύτιιιι•« κu.ί τι) 
ιιύκ lστι 01-ί.ημα τοίό :ιιιτ(!ιίς 

1 ο μ ο v τ ο v t1 ι• τ ο ί; ο ι~(! υ. ι• ο ί;, 

15 

20 

25 

ί )'α ιl:τό/. η τ ι ι ι f' ί; τιίj Ι' μ ι κ(! ιίj Ι' 

τού τ (I)J'. 

τά δi :ff'Qt T/OV έκατό~• :τροβάτιιJΙΙ 

iχεις εlς τά; κι.ιτa • Ιουκάι• όμιi.ίυ.;. 

30. Έάv ·,δi) άμάρτη ό 
dδε/.φ6ς σοv, Βπαγε lλεγξον 

3fι uvτόι• μεταξύ σοv καl αι1τοίi 
μόι•οv (18. 1.3 [ -18]). 

et ~<:aιιιlιιli;ι.ηtΙΙΙ' ηliφιηηι\ο, ctsi 
non fιιι·ilι·, 

~icηt testιιtω· Ez(•c·iliel ιliι·cns 
ι•tiιιιη iιιstuιn a ιηnn(lati:,; clei I)Os~e 
ι·ι·ceιleι·e, ita ιιt non iιψutetιιι· ci 
in:>t.itiιι pι·ior. ]ΙΙ'<ψtι·ι·ι•ιι clicit: 
ι>si quis scanclaliznyeι·it ιιηηω de 
νιιsillis istisιι, c·t qιιia ·ηωι est '1.'0-

luntas ]Jatris nιei 

1ιt )Jel"eat unus ιle Jnι.~ίllis istis. 

φιalis ιιιιtι·η~ expo::-:itio ::;it Yeι·ior, 
c·t tιι sicιιt IJOtueι·is iιιclica bis. I>Ost 
hanc parabolaιn seqιιituι· 
ιle oYibιιs centnιn et ιιηa ex eis 
ι·rrata parit.er et inventa. lιanc 

~icιιt potιιinnιs tractaYiιnus, ex
ponentes eYangelinn~ qιιοd est se
cιιnclιnn Lιιcaιη, 

CfHOniaιn et ille ιηeιηοr fιιit }Jaι·a
l>olae lnιiιιs. ne eι·go repetcι·e 
Yic}eai11111', ωc }Jl'aetel'IUittentes 
transιnittimιιs acl ex}JOsitioneω 

e\·angelii secιtnclιιιn Lιιca111 οηι
ηeηΙ Yolenteιn cognosceι·e, qnicl 
::;enseι·innιs in ista paι·a}Jola. 

30. Si α·ιιteηι }Jeccaι,erit j1·ater 
t·u.us, ι·ade et con·ίjJe e?ιηι inte1· te 
ef ·ί JΙsωn sol·Ιon. 

:Hr Ygl. Ez. 33, 13 - 7 :\Iattlι. lt-i, 6 - 16 Ygl. :\Iattl1. 18, 12f 

16-:!-1 τι.i-όμιί.Ια;] ,Ιnageres 

nnιl dazn falsches Exzcrpt ιles Ori
ginals" Koe 16 δέ < )I :!8 ·:δf,. 

Koe. v~l. lat. 

1:(1U exponentef;] lat .. den){t 
nacl1 Koe 1nit Rt'cht an ιlen Lnkas
kommentaΙΌ wahrenιl gr. flafίir die 
il1m allein bekannten Homilien znm 
Lukas setze 28 si aιιtem] ΥΙ. se-
cιιndnm ΙUatiΙeιιm. In illo tempoΙ'θ 
dixit it1s petro: si L \ peccM-eΙ·it] 

+ in te L 
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10 

15 

20 

Ό μέι· l:rερεισάμει·ος τιΊ ί.έ;ει (καΙ 
τf-ιt•) ύ:τερβάί.ί.οvσαν τoiJ 'ΙησοiJ φιί.-

30 ανΟρω:τίω• :τα.ριστά; φήσει ότι, τώι• 
§ητώι• διαφοράι• ά,ιιαρτημάτωι· οvχ 
• β .... , ' , 
v:το αι.ι.ω•τr•>ι•, :τερισσον :τοιησουσι 

και :ταρa τι} ι• χρηστότητα τoi.i. lησoiJ 

si te a1ιιlieτit, lιιcratιιs es fra
tre·ιιι t·u1nn, si a1ιfe111 non audie
rit, adlιibe tec1nιι adlιuc unu1ιι 

ι·el d1ιo.s. 1ιt in ore duoru1ιι ·ι:el 
trί1nn fe.stiιι1ιι stet 0111ne ι·erbu1n. 

q1ιorl.si nο1ι rιudierit eo.s, dic eccle
siae. si rι1ιfe1n ecclesia1n nοιι au
(/ieι·it. sit tibi sicut etlιnicus ef pπ
blicωιus. 
Yiιleaιnus ne forte sentcntia haec 
11011 de quocιnnqιιe peccato posita 
sit. qιιodsi aliqιιis qιιi no11ιinatur 
fι·ateι·, }JCccayeι·it aliqιιi(l eorum 
}Jeccatonιιη qιιac su11t ad ιnor

teιn, ιιtιJιιta ιnascιιlorιιιn concιι
bitor cst factιιs aιιt est adulter aut 
l10ιηicida aut nιollis, nιιmquid ct 
istuιn talem sicut aliqueιn modica 
peccanteιn.rationis est arguere so
luι:; ad solιι11i, et siquidem aιιdierit 
qui t.alia illa }JeccaYit, statiιn eum 
ιlicere lncι·ifactιιn1, et si 11011 aιι

ιlieι·it, 11011 priιιs enm cxpelli de 
eccleι;;ia, nisi postquanι ct coraιη 
testibus argιιtιιs et ab ccclesia 
peι·stiteι·it i11 actιι priori 1 
11011 auteιn i~11oι·aιnns, qno11ianι 
seqιιens alius verba et aspicie11s a(l 
innιensaιn n1isericoι·dianι Clιristi 
dicere potest, qιιonianι cι1111 YerlJa 
ipsa Christi nιιllaιn (lifferentiaιn 

faciant peccatoι·nnι. snperflunn1 
facinnt et contι·a CΊιristi 111iseι·i-

12f Ygl. Ι. Kor. •>. 11 -- 14f Ygl. Ι. Joi1. 5, 16- 1:iff Ygl. Ι. Κοι·. 6, 9 

28j2D (καί τήι•) κι, Υι;!l. lat. 
2θf:JO φί.rινθρω:rίω· τού 'Ιησού Η 

31 ιjητώι• /αι\τιίjν το~ 'lφofo> Koc. 

η~ Ι. lnt. 

8.'9 publicanns + Oιnelia Ori
gcnis <lc ea<lem lcctionc L 1;).'16 con
cnbitor-est2] concnbitorι:-s · factns 
antem G L 19,'20 ,;oln;;] 1. (nt 
dicat aliqηi~) ο;οlιιs Κοε> 24 post
qnaιn] prίιιsφtRΠl f, 
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οί :t(!Oσl':7r1%0'Vo1'Tt'; Ε:τi τι7JJ• Fί..ατ

τιίι•ιιJΙ' (μιίι•ιι))') ύ.μιιι;jΤ1J,ΙΙΙίτιιιι• τrιί>τιι 

χι:Jψυ· f~χι:ιι• ί.fγ<σι~ιιι. 

ιί.ί.ί.u; Μ τι; κιιi τιί ί.t~ει i:τι!!ηι)ιί

/'fl'ο::, κιιl ,ιιι/ 1-!~ωΟει• :τι;jοσι•:τα

κοvειι· Οlί.ωι• τιιί>τιι μ ι/ :τf·!!ί :τω·-
l ο τr)ς άμιι'.!τιί,ιιrιτιι:. ί.fγt·σΟιιι 'Ι ιίσει, 

δτι ό τά μηr'ιί.ιι ir:tίι·ιι ά,ιιιι!!τιί.ι·ιιιι• 
ιιvδΕ άι)Fί.rι ι)::, EGT/1'. ιt/.i.' (f-l (lψl) 

άδι:λrι):. uι·οιιιιζιί,ιιFJ'ο;. 

15 

ι;); q ησιι• ό ι'ι:τιίστοί.ιι; · ·lι}ι• [ δέ] 
τις άδt'λψ)ς όι·ομαζιίμFΙ"ιι; zί :τιί'!ι'ος 
ιj :τ ί.ι:οι·έκτης ί) ι:lδω).οί.άτι;jη; (και 

:?ΙΙ τά fξljς) τι~ τοιούτφ μ ηδi συι•ε
σfJίειι•«. οΙ-δεΙ; γa!! εlδωί.uί.άτρη; 
άδεί.q-lις ol.•ι'Ji :τ όψο ς ovδi :τί.εο
ι·έκτη;· <ί γa'} f!Ίεt τι τούτωι·, δο
κι;JJ• Ι(Ο!_)είι· τι) Χgιστοί> οι·ομα >ά.δFi.-

:?5 ψΊ; όι•ομrι;όμπ·ο:.« ιΊ.ί.ί.' οι'κ uδεί.
ιμ); έι·δίκω; Ο.ι· ί.έγnιτο. ι;)σ:τερ ov1• 

J - '~ β"'< ' ιrωοτασιq.τη;ει;ι•:τερ οι.ψ• χι;}ηστο-

τητος) Χ(!ιστοϋ l:τιτΙJιβljς άιι ορμιJ.; 
:ταρεϊχπ• ό έ:τi :τω•τος άμιιf!τιί,ιιατο; 

1 ;, 2-:1: Ι. Knr. 5. ll 

:! <ιιόl'ι•ΙΙ'' ΚΙ. ygJ. lat. !I μι/ F.lt 
μήτε :\Ι Η 11 ,j <Η 12 έστι Η 
1ί [δέ] Koe. ηrl.lat. 1S !ί ί., yg\.lat. 
ίj :λΙ Η 21 οιlδεί; γaρ] ουδέ :\Ι 2:J lχειν 

ι·οι·ιliωn. <ι ni lυιcc ;lfl ΙηiniΙna tιιη
tιιιη νcι·cιιta l>(')'tinere ιlistin
gιιιιnt. 

,;ι• ι Ι ι•ωη qni talitι~1· ~entit. ηοη 

;nl>itι·ω· afl nti I ita tcn1 <:Ωιωηιι

ncιn ista sι•ntiΙ·c. 

alins ιηιte1η Ϊ}):ο;a Yci·ba cautc con
:o;iflcι·aηs et nihil extι·insecιιs sιιl)
anclire Yolcns. non clc ωnni pec
cato l1acc cliC'ta clefcnclet, qιωηi
aηι qni gι·anclia illa })f'c·cat, nec est 
f1·atcι·. ni,:i fω·tι· nωninctω· fratc1·. 

ιliffeι·entia cniιn est intε'l' fι·atι-enι 
ct cnn1 qni nωninatui' fι·ateι·. ct 
q ιιοηiaιη distant a sc. 
IH'O})tet·ea (licit aι)ostolιιs: »si qιιis 
fΙ·atei· nωninatnr in Yobis, sit aυ
tcnι fot·nieaΙ·ins ant a\·anιs ant 
icloloι·un1 cnltω· (et cet.ei·a) cιιηι 

talibιιs nec ei1nιω sωnerecr. ηeιηο 

eni1n icloloι·uιn cnltoι· aιιt forni
cator aιιt ayaι·ns frιιtel' est, et *** 
qιιan1Yis ηοιηeη })aiιιlf't CΊ1risti et 
fi·ate1· noωinetιιi", non antenι et 
Pl'Ol)I'ie fι·ate1· est. :::icιιt cι·go aesti
nιa tione eηιiηent.is ηιisei·iconliaε:

Chι·isti neglegeηtilnιs ι)ec'<'ancli oc
casionenι ιlat. qni a(l ωηηe 1)eeca-

:? ])t>Ccata ~·* < L 
clit Β L 12 nominatιιι· υ 

LH ιlεofen-
16 a] 

inteι· Β 2:J *** Dielιl ΚΙ Koe, Ygl. 
gι·. :!! et] tanιεon c; Ι~ 2:. ηοηιί-

τι τοίοτι•JΙ' ,j ι)οκι'Jι• ιrοψί Koe 2ί.'2S τίj; ηatιιr R G 26 t'l'gO < (;a ίgίtuι• (:c 

nnd <χρηστότητα;~, ΚΙ, ygJ. lat. τοϋ :\Ι Η 
2~ έ:τιτρι{J ιj; ί:;t. niclιt zn ancleι·n (gegen 
Ηιι), Ygl. Oι·ig.c. Cels. 1γ,70 (Ι, 339, 23) 
:!9 :rrιρείχεν] -'- ιιeylegeιιtib·us lat. 
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ί.Ιγωι• τά τοιαϋτα είρijσiJαι, 

κaν φύι·ος ?j τό δ.μάρτ1jμα ιj rαρμα. 
κ ία ή -:τ.αιδοrDορίιι ij τι τίίjι• τηί.ι-

5 κούτωι•, 

ούτως έκ τοt' έι•u.ι•τίου ό TQI' aδΕί.φον 
διαστειί.άμΗ•ο; ά-:τ.ό τοϋ όι·ομαζο · 
μlι•οv άδΕί.φοϋ 

διδάξαι aν τόν έ-:τ.' έλάττοσι τών 

10 άν{)(lωΠί'J'ΟJV ό.μαρτημάτων μι} e:ιι
στρέφοι•τα μΕτά τόι• fϊ.εγχοι• 

ώς έiJι•ικόι• καl τελώι•ψ ί.ογισ-Οψ·αι 
έ-:τ.l άμαρτήμασι τοίς »μi} πρός Dάι·α-

15 τω•ιι 1'} (ώς ώνόμασεν έν ΆριiJμοίς ό 
ι•όμος) τοί; ι ο} Dω•ατηιrόροις ·.όπερ 
δόξαι άι• ώμότερον τvγχάι•ειν. ού 
γaρ οlμαι ταχέως εύρεiJήσεσiJαί τιι•α 

20 τοJ• ,ω) τρίς iπί τιp αvτψ είδει ηjς 
άμu.ρτίας έί.ηχiJέι·τα, ι:rέρ' είπΕίι• 
ί.οιδορίq. (κο:Ο' fiι• οί ί.οιδοροϋι•τες 

δυσψημοϋσι τούς πlί.ας) ήτοι ιrv
σιώσει 1J ποί.υποσίq. ·ιj ί.όγφ v•ευδεί 

::!3 καί r!ργιp, ι} τιι•ι 

τώ1• iι· τοί; ποί.ί.οί;. 

30 ΖψιίσΕις οvι•, μιίποτε λαι•Βά-
1'Ει τις κατά τόι• τόποι• τιίρησις κrιl 

tυn1 geneι·aliteι· haec peι·tinere 611 
exponit. 

sic econtra qnί <._fratreιn distin
guens a n01ninato fratre) 

docet in ιniniιnis ex hn111anis 
peccatis peccanteιn etian1 post 
arguitionen1 
testiunι Yel ecclesiae 
fieri op01·tere sicnt publicannn1 et 
ethnicιnn in })Cccatis, qnae non 
snnt »acl n1orteιnιc, aut {sicnt lex 
appellat in Knmeris) non ιnoι·ti
feι·is, aliqnicl crndelitatis videtur 
indncere. nec enim aestiιηo cito 
aliqneιn inYeniri in ccclesia, 
qui non ianι teι· in eaden1 culpa aι·
gnitns sit, ntputa in detι·actione 
{ qna inviceιn lιomines detrahunt 
pι·oxiιnis snis) ant in inflatione 
aut in epttlatione ant in verbo 
ιnendaci vel otioso ant in tali ali
qua culpa lcvi, 
quae etiaιn in illis, qui viclentnr 
pι·oficere in ecclesia, 
fι·eqnenteι· inveniuntur. 

Considcι·a eι·go, ne forte et 
illo~, qιιi aestimatione innιensae 

14 Ι. Joh. 5, 16 - 15 Ygl. Νιιm. 18, 22 

3/4 rfJιιρμακεία l\13 Η τόι• <Η I 
έ:rl Η 10/11 έ:rιστρέιιιαι•τα Η 15 έ:r' 

άριθμοίς lιl 18 τιι•α + in ecclesia lat., 
Ygl. aιιcl1 Ζ. 28 20 μή + ianb lat. 
:!3/24 iίτοι ψι•σιώσει Kl nacl1 Koe, 
ygJ. lat. ιιηd ΙΙ. Κο1·. 12, 2() οί τε 

ι'Ιι•μοι~μει•οι )I Η 

6- ί (fratrem-fratre) ΚΙ, Ygl. 
gr. {I ex Diε-hl, Ygl. g1·. et χ 10 etiam] 
et G L 20/21 argιιtιιs G L Pasch 
21 ntpnta + et Β 23 in < ρ 2;) Inen
ιlaci Elt mendacii χ 2ί -29 qιιae- in
veniιιnt.ιιr] Hinweis auf die Erfal1-
l'lll1gε-n ιlι•,.; OJ·ig<>ιι<>s inAlexandΙ·ia Koe 
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τυ·vς ψι.ι•τιισίι.ι τιj; τυr ί.ι)γοι• Χ!!Ψ 
στότητο; κιιl :τ!_Jο.; τιιι\; τιί μ(γιστιι 
ιίμα(!τηκι)τιι; τιj συγγι·ι•ηιοι·ικnι· δι
ι)ι)ι•τας, κιιl τοι'ο; έ:τl τοί~ f~ί.ιι.χίστοι; 

5 διδάσκοι•τιι:; ί.ογί:εσΟιιι : κιι.l διa τοϋ
το εύfJέως/ ώ.; ffJι·ικιlι· κιιl τεί.ώι·ψ 

τοι• μετa (το έί.εγχΟιjι·ιιι δlς ή> τ!!lς 
' β , • • 

τα ραχυτε(!α η,ιιαρηικιιτιι 

JO άί.λύτριον ποιοϋι•τu.ς njς t~κκί.ησίας. 

το δi ί.ω·Οάι·ω· έκατlt]οv; τοιοϋτόιι 
μοι qαίι•εται· τn έκiΙ]δησιι; τοι· 

άδεί.qύι· σου έπι τοv μιίι·οι• ιίκού
σωοτος τάξας ό λύγος, ούκέτι αύτο 

I !1 έΟηκεν έ:r:l. τοϋ δεύτεΙ]ΟΙ' ιϊ τr1ίτοι• 
:ι:ταίσω·τος καl έί.εγχΟέι·το;. ui.i.' 
ώσ:ι:ε(!Εt μετέωροι• eίασe το άι·ά
ί.ογοιι τιp έκέρδ1ισας τοι· άδελ
qόν σου ί.εχΟησόμει•οι• :r:eρl τοίi 

2U δεύτεροJ• i} τρίτοι· έί.εγχΟέι·τος. ού 
:τάι•τω; ούι• κερδαίι·εται ούδΕ :ι:άι•τω; 
ά:ι:οί.είται 1} :ι:ί.ηγa; λιίv•εται. και 
:τρόσχeς έ:ι:ιμεί.ώ; τιp :ι:ρώτφ μiι· 
ί.έγοι•τι· έάι• σου άκούσ!), έκέρ-

25 δησα; τόι• άδελq:όι• σου· τι~ δi 
δευτέρφ κατa τψ• ί.έ~ιι• τό:ι:φ ιιάσ
κοντι· έaι• δi μι) άκούσrι, :ι:α
ράλαβε μετa σεαυτοϋ iru ~ 
δύο, fι•α έ:ι:ι στύματο; δ·ύο 1J 

30 τριώι• μαρτύρωι• σταUι]σεται 
:τa1• ρ1jμα. 
τί oiJι· μετa τό σταUιjι•αι :r:aι· 
ιji'jμα έ:τl. δύο ij τριώι• μαρτύ
ρωι• έσται τι~ τό δεύτeροι• νοvUε-

35 τηfJέJ•τι, ιίμίι• έιΡJ•οείι• καταί.έλοιπε. 
και πά).ιι• έaι• :ι:αρακούσrι αύ-

1 ί.ύγαυ + ίMιtensae lat., Ygl. 
S. 262, 29f :) /καl-εόθέως) ΚΙ, Ygl. 
lat. ί · τό-iί) ΚΙ, Ygl. lat. 
2~ σεαvταϋ + (έτι) i. 3-1 τι'fJ < Η 

ιηίscι·ίcοηlίιιι· ( Ίιι·i:;;tί ι·tίιιιη ιΗI 

JΙι·ccutιι lllnioι·n lιnι·c })ι·ι·tincr·c 

intιηιn·tantuι-, JΙI'actι·rit intι:llec
tH:-; loci, ct i:-;to:-;, φιi hιιι·c nιl ιηίιιi
ιηιι μ·ccatιι ηιlsιΨιιιιt JΙι:ι·tiHcι·c ct 
JΙΙΌ}Jtcη:ιι }>cccntoreιn ιnιηιωο

ηιιη })Cccatonnn (ηί:-;ί 1ιis ,·cl tcι· 

<Η'gιιitιιΙ"Ι ι•ιιιι•ιιιla n•rit :-;ι·) ιo:tatiιn 

i:icιιt ι·thιιicωn ι·t }HΙ1Jlicιιnuιn 
fil'ι·i a ι·1ιί tι·ωιt ιιι·. 

qnid eι·go 1 

8;4 ρι·aeterit -loci < Β δ per · 
tinere] + praeteι·eat intellectιιs loci 
Ιηιiιιs Β ί Yel] aιιt G S argιιtιιs Β L 
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τώ1·, διjί.οι· δ' οτι τιϊ.ιι• :ιαραί.ηqfΗι•

τωι• μαρτvgωι·, F l:ιό1• (rησί) τfi 
Εκκλησίψ καί οvκ εl:ιε τί :ιείσε
τrιι. Εάι• μ ι) ιlκοvση η"j; Εκκλησία;, 

fi άί.λ' Εδίδαξfl' δτι έ ά ι• τ ίj ς Ε κ κ i. η -
σlας :ιαρακοvση, 
δFί αύτόv εlι·ω τιp τρίς 1'ου0ηιίσυ.ι•τι 
καl μη άκουσΟ!ι'τl :ιρό;! τό ί.οι:rόι· ιfις 
τόv έ{)ι•ικόι· κrιί το ι• τελώι•ψ. οiι :τάι·-

10 τω; ούι• κtρδαίι·εται οVδέ :ιάι•τω; 
ά:ιολείται. ά)).' δ τί :τοτε :τείσεται 
ό τό :ιρότεροι• μέι• μη f1κοvσα; 

μαρτvρωι• δέ δεη1?ε{;. ή καί ό τοv

τωι• :ταρακοvσα; Ε:ιi τιjι• Εκκi.1ισίαι· 
Hi δέ &.χfJε{ς, ό Οεό; liι• εlδε{η. 1}μεί; 

γάρ οvκ &.:ιοq:αιι•όμε{)α κατa τό 

>ψ1J κρίι•ετε, ϊι•α μ ι) κρι{) ijτε« (καί 

τό >ψ ή :ιρο καιροϋ τι κρίι•ετε ), έως 
ιίι• έλfJυ ό κvgιο;, δ; καl qι•πίσει τa 

20 κρυπτά τοϋ σκότους, κuί ψ1Ι'F(!ώσει 
τa; βουί.ά; τώι• καρδιιί.ι~·ιι. 

Προς δέ τό δοκοvι• σκί.ηgοι• :τρό;; 
τοvς τά Εί.άττοι•α 1}μαρτηκι)τα; εί':ιοι 
τις άι• δτι οvκ έξεστι, δίς έξijς μι) 

25 άκοvσω•τα το τρίτοι· άκοvσαι, 
ιfι; διά τοϋτο μηκfτι εlι·ω όJ; έfJι•ικοι· 

καl τεί.ιύι•ψ καί μηκfτι δεηι?ιjι•uι τοϋ 
l:ιί :τάση; τ ιjς Εκκί.ησία; Εί.fγχου: 
δεί γάg μηΙΙ'i'ρΟαι τοv >>οΠτω; ούκ 

30 {στι {)fί.ημιι έμ:ιροσΟει• τοϋ :ιατgό; 

μου τoii ΕΙ' τοίς ούρω·οί; ίι·α ά:ιf)/.η

ται είς τιί.ιι· ,ιιικριί.ιι• τούτωι•ιι. καί 

ί~ qni tcι· aι·gnitus quasi etk1ιicιιs et 
Jnιblica.ntιs factns f11erit argnenti, 612 
ntnnn onnιino (lιιcι·ifaciat aut 
oιnnino) ι)eι·eat a11t aliqnω pa
tiatuι·, 

clens scit. llOf; a ιιteιη })Ι'onnntiaι·e 
non possnιnns secnnclunι q11od 
scι·iptnιn E.'f;t: >>nolite iιiclicaι·e, ut 
non indiceιninirr. iteιn: >>nolite 
ante tenψιιs q11id iuclicare, clonec 
Yeniat doιninιis, qni inlιnninabit 
occnlta tcne1η·aι·unι et tnanifesta
bit consilia cοι·cliιιιηιι. 

Ρι·iιnιιηι qniιleιn. qιιoniaιn 

Iicet ei, q11i teι· aι·g11itιιs non ob
andiYit. in qna~·to aucliι·e, 
ιιt ianι ηοη sit .<ιictιt etlι?ιicus et 
publ·icωιιι.ι;ι. 

ιnenιoι·cs eniιn esse clebωnns eiuι:: 
qnocl clictnnι est: >>sic non est YO
lnntιιs patι·is ιnei, ut ηηιιs cx mini
ntis istis }){'I'eatr<: si eniιn »oportet 

1ί :\Iattlι. ί. Ι - 1,_, J. Κοι·. 4, ι) - 32 :\Iat.t-11. 1:-;, 14 

11 ά.-ι:οί.ι:ίτι: Η 1 ί.Ί:οϊ (καί-κρί
ι•ι:τι:) ΚΙ nacl1 Ηιι, η;tl. lat. 2:) Dielιl 
,·ern1ltt('t ein(' Lίίc]{(', ,·gl. lat. iι~ 

ί. 2-l ω·gιιtιιs Β L U -10 (lιιcri
fa('iat aιιt omnino) Die111, Ygl. gr. 
23-2.) lat. ε-ntιφι·irl1t ι;;ι·lιlerht gr. 

qιιarto aιιιlire 

20 δι:ί] χριj Η 

2ί καί Kol' 1} }I Η 22-25; ί,.;t tcr ΙΙηΙl iιt qιιπrtο 1111gl'· 

ηaιι ίi!J<>r,φtzt (,.;ο Κοι>)? 
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~'tίQ ι·ί':rf''! t)ι·ί 11 T()f',~ :7tii'Ttι~ ljμtι:• 

:τιιgιιστ ιjι·ιιι .. j~ιι:τΙJnrτΟπ τrι;; β ιί,ιω

τιιζ τοι"': Χuιστιι;;. ϊι·ιι κιηιίσιιτιιι 

βκιιστο:; nl. ι)ιιΊ. τοι; σι:ηιιιτn: :τgιί: 

;j ίί l:r[!ιt/;f·ι•. eί'π ιίγιι{Jιίι· rί'π ιι ιι;;),ω•ι., 

χριj ι'Jσιι ΜΨιψ ι.:: nΊ. :τι ι ρ· ιιι~τιiι· :το ι

f·ίι•. ί1·ιι μ ιj :rt·!!i :τi.f·ιιίΙ·ιιιι· κομίσιιτιιι 

lfll1~i./IJΙ' ι)ιά ΤΟ/"'; σι:ψ!lΤΟ: :1f':1[!Ιtγμ{ · 
Ι'ιιn•. κι1ι· μfi.ί.!J :rf'(!t :τιίl'τ(ΙΙΙ' ,;,,. 

ιιι f~:τοίησF χFιgιίι•ωι• ιl:τοί.ιιμβύ.ι·Fιι·· qι

i.οτιμητ/uι· Μ :rt·(!i :τί.Ftιίι·ιιιι• rι~:τοι

ιιίι1• μισι?ιί1· κιψίσασι?ιιι, 

ι-~:rεί >)ιp μ{τρψ'< μι-·τ{!οϊιμι-·,·~ ,,u,·τι

μετριμ?ιίσrτιιι-- ιjμίι• κιιi 
Ι,; ))κιιτιt τa i.!gγιι τιίιι• χειριίιι• ιι,ιιωι• 

συμβι}σeτιιιιι ιjμίι•. κιιί οι~ κ ιλ:τnρο

:τί.άσια μ/ι•, ήτοι Μ ι)ι:τi.άσιιι ι} i:ττα

:τί.άσια λι}"/'ΟΙ'ταt οί ιjμαψ·ι1κ6τε: Ικ 
χnρο; κι•ρίοι• τύ. ι1μιψτι}μιιτιι . . lστι 

2Ω δi'; οται• μ ι) [καi] •·κατά τύ. f~ργιι τι;Jι• 

χειρι;Jι·ιιτιι•ι ι(:τοδιδι;Jτιιι, ιίί.ί.ύ. :τί.rίοΙ"ιι 

ιrjι• :τε:το{ηκεΙ•' 'lεi]οt•σιιί.ιjμ μiι• γύ.ρ. 

ιό; ό Ήσαtα; lδίδα~ει·, ·lδfξατο lκ 

χrιρο; κιορίοι• δι:τί.ιί τύ. ύ.μαρτιίματιι 
25 αίιη}ςιι, οί Μ. γrίτο1•ε; τοϊο Ίσρωjί. 

(οίτιι•i; :τοτ' lίι• ιijσΙΙ·) έ:ττιι:τί.άσιrι 

i.ιίψοι·ται κατa το t:,. Ψαi.μοί; οί'τω; 
rίρημέι·οι·· >ιu:τύδο; τοί; γrίτοσΙΙ' 
ι}μιίι1• έ:ττα:τί.ασίοι·ιι εi; τοι· κόί.:τοι• 

30 αι1τιίι1•, 
τnι• όι-ειδισμοι• ιιi-τί;'JI' rJI' f~JJ'Fίδισάι• 
σf:, κύριrιι. 

κιιί ai.i.oι aι• εύρεΟεU:.-ι· τρό:τοι τι}; 
άιιτα:τοδόσrως, ofJ; laι· ι·οί;"ψεΙ'. FΙ-

3.3 σόμεfJα οτι ί.ι•σιτrί.εί 

ιιο,.; 011111(',.; J>Ι':Η•,.;ι•ηtιιι·ί nntι> tι·ί

IΙΙιη;ιl ( Ίπ·ί~tί. ιιt ι·ιΊ>οι·tι·t ιιηιιi;

φιί;;φιι· J1Ι'ΟJΗ'ΪΙ1 ('0Ι'}ΙΟI'Ϊ:-; }II'OHt 
gι•,.;,.;ίt. ;:ίη• l>οιηιιη ;:ί\'c ιηηlιιιη .. , 

ιlcinιlc φιίη ,.;cι·ίJιtιιnι c:o;t: 

οοSι'CΗΠ<lιιηι op<'Ι'a ηιa.ηιιuιη Ye
RtJ·aι-ιιnι continget Yobisιr. et non 
ιnηltiι>liciteι·. ·':;:ecl aηt clιφlici

teι· ant i;eι>tenψliciteι· ι'eciι>icnt 
cle ηιaηιι cloιnini ' J>eccata: ι>ec
catoι·es. aliqηanιlo aηteιn non 
>>secηnflnnι OJ1eι·a ιηaηηηιηιι }ιοιηί

ηίs J'edclitιΙI· ι>i. seιl anψlins qιιanJ 

J>eccaYit: ··Ηieηιsιιleηιιι enim (sicηt 
clocnit Esaias) •·clιφlicia ι·eceJ>it cle 
ιnann cloιnini snn JΙec·cataιι, Yicini 
ante1n Isι·ael (qιιίcηηιqηe snnt 
illi) ι;;eΙ>tιφlιιιη ι·eciJ>ient. secnn
clωn qηocl ait in Psal1no: >>ι-eιlcle 

Yicinίs nostι·is seι>tιψlιιηι in sίηί
bns eonnna. 

et alii inYeniηntnι· ι·eclclitioni~ 

ΒΙοdί, qnos si intelleganιns, scie
ιnιιs qnoniaιn exμc·ιlit 

ιrr π. ΚΟΙ· . .>. 111; η~l. ο. s. 135, 2tΊ ff - ι:J Ygl. :\lattll. ϊ. 2 - ι;; Jes. 

3, 11 - 28 Jes. 40. 2 - 2~ Psnl. i~. 12 

6 αι1τιϋι• )1 11 εύ:rορϊιin• :\Ι 

111/20 ?στι δέ> όται• μιj [καί] κι. η~l. 

lat. 21 ιl:rοδίδωται )I Η 

li /sεod> ΚοΡ, γgl. gr. 1!) ·'peC'
C'ata/ Diεol1l Kl Κο(', ,-gl. gr. 2ϊ rι•ci

pient Κοεο, ,-gl. Ζ. J 8 unιl gι·. reci
IJinnt χ 
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με{}' ό:τοσαοϋ1• άμαρη}μιιτιι μετα- ι·ec.iι>eι·e ίη lιoc n111n<lo. 
ι•οείι•, ίι·α :τρος J τίp μή :τερi :τί.ειό-
ι·ωι• κολάζεσlJαι 1jμάς καί περί άγα-
Οώι• έϊ.:τίς τις 1}μίι• ϋστερόv ποτε 

5 τώι• :τε:τραγμέ1·ωι·ά:rοί.ειψlJ]j, κaι•:τρο 
αύτώv μιιρία όσα έ:τταισμέι•α τιι·i 
i}. ίίτο:rοι• γάρ τι! μeι• χείροι•α ί.ογι
σΟήναί τιι•ι τά δe μετά τά χείροι•u. 
κρείττοι•u. μηδeι• ώq:εί.είι•, il.:rερ καi 

10 a:τd τοϋ Ίεζεκιήί. τοίς έ:τιμεί.ώς τη
ροϋσι τά :τερί τιϋv τοιούτωι• Qητύ. 
έστι μωΊείι•. 

15 

21) 

31. Ιίαi.ώ; δέ ,ιιοι δοκεί συι•?j
q:Οαι τcp μετά τό τρίς 1'Ε1'οv0ετήσ0αι 
κριΟέντι εlι•αι ώς ό έΟι•ικος καi 
ό τελώι·ης το 

30 άμήν i.έγω ύμϊι• (δηί.οι·ότι τοίς 
ΚQίt'ασιν εlt·aί τιJ•α ιUς ό έΟt•ικός 
καi ό τεi.ώι•η;). 

35 

όσα έάι• δι]σητε έ:ri τιjς γιjς 
καi τα έ~ijς. 

noYissiιne ant.eιn qnia non l)lHiteι· 
ιlixit: sίt sic1ιt etlι.nic1ιs et publi
cιnιus, seιl ita: sίt tibi. qui eι·go 
in I>eccato levi col'rel>tns teι· (se
ι·nn<lnιn quoιl ιliximus) non se 
eιnenιlat, nos qιιiιlenι sic euιn 

ι1e1Jel11HS habeι·e quasi I>nbli
ca.nιιm et ethnicιnn, abstinentes 
ab eo ιιt confnnιlatιn·. a.n auteιn 
etίaιη a <lε:>ο qnasi p1ιblicanus et 
etl~nicus inιlicetuι·, non est no
strunι I>Ι'onιιntiare, scιl est i η 
i nιlicio ιlei. 

31. Convenienter anteιn an
innxit. IJost tres arguitiones facto 
aliqno sicιιt pulJlicano et ethnico: 

q1ιaecu1nφιe lίgnι·aίtίs s1ψer ter
rωn, 

enoιt ligata et ί η caelo. et φιαe-

10 Ygl. Ez. 33 - 16ff S. 266, 23; ,·gl. anclι R. 26iί, 6f. 10 

4 :rοτε ;Jστερον Η 13 pnriter] pιιrittJr G 
< G L 18 einenι)ayerit. Β 
gιιt.iones Β 

14 sit 
27 aι·· 

613 
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ι)ι.κιιίιιι;; γι1!! i!ι)ηση ιί T(!i.; ι•ιιι•Οη ιί

σα:: κιι/ μιj ι'ικοι•σι?rί.; τιίι· Κ(!tΟέι·τα 

5 είι·ιιι ι~ι:: iΟι·ικι)ι• κιιi τεί.ιύι•ψ. διό
:tf'(! ιί τοιuϋτο:: ht·δηιέJ•ο; κιιί ι)f·δι

κιισμέι·υ:: ύ:rο τυϋ τοιουδi μέι•ει δε
δηιlι·υ;, οΜηιί:; τιίιι• iι• OΙ~(!ιll'ip 

aι•ιιί:6ιιJ•το;; τοF δη)εκιίτυ:: ιιι~τ,jι• τιjι· 

ιu v•ιjιι·οι·. 
ιιί:τιιι Μ κω' ύ fί:ωξ ι·ουfJηηΟεi; 

ι'ί~ιιι :τοιιίσιι::; TOV Κf'IJδiJ·{) ιjJ•αι, 

ί.ι•Οεlς διu τιj; ι·οι•ι?εσίω: · .τοϋ) κερ
ι)ιίσω·το; αrτι)ι· 

15 καΙ μηκlτι ··σrιραί:: τιίjι• άμιιrJτιιίιι•ιι 
iιιι•τοι' :rερi ώι• iι·οιιfJεηίfJη δεδε

μέι·ιι;, ).ε).ιιμέι·ος ΚrJιι?ιίσεται .:δικιιίω; 
καί) ύ:rύ τώι• έι· οvρω·οί;. :ri.ιjι• τά έJ• 

τοί; aι·ωτlρω μι)ι•φ τι"[J ΠέτfJφ δεδο-

20 μέι·α έυικr διιi-οvσΟαι δεδωκέι·ω :rιlσι 
τοί;τu; rrJεί; J•οι•Οεσία; :rροσιιγαγοϋ

σι :raσι τοί; ιί,ιιαρτηκιίσιι·, ϊι.', fίι.ι· ,ιιι) 
ιΊ.κοι•σΟιuσιι•. διίσωσιι• i:rl γιj; τοι· 
κριfJέ1•τα rίηι.ι ιuς i·Οι·ικι'ιι· καl τεί.ιύ-

2:5 1'1]1' 

ώ; δεδεμέι·υι• τυίJ τοιούτου iι· τι"fΊ 
οvρω•ι"jι. 
άλί.' i:rri έχριjι•. 
εί καi κοιι·όι• τι i:ri τοϊο Πlτψιι• καΙ. 

30 τυjι• ι•οvΟετησάι•τωι· τρ/; τοi•; άδεί.
ιιοv; ί.ii.εκται, 
έξαίρετόι• <τι/ έχειι· τοι• Πέτροι• 
:ταρά τοv; τρ/; J•ουΟετιίσω·τα;, ίδίq. 

ι··ιιιιιg-ιιe sυlι·er·ίtί8 .y·ιηιeι· Ιeπαιιι. 
e1··ιι ιιt sol·ιιfa r.l ι'ιι ι·ιιelο. 

instι! cniιn ligaγίt, qui tcι· aι·guit 
ι•t non est ιιιι(]ίtιιs, cnιn, qni 
fnctιιs eHt ~icut znιlιlίcaιιus et eilι

?ι icus. pro1>teι·ea illc talis alliga tιιs 
ι•t conιιcnnιat11s alligatιιs ι'f'.t aJHHl 
οιηιιι"~, φιί sιιnt in C"aelo. 

ita et :,;ί aι·gιιίtιιf; .seιηeι ι•nH:'n

<laYeι·it sc. 

ιιt inιn >•fιιnicιιli~ t>eccatOl'lllll« 8ll0-

l'l1D1 non sit ligatιιs. iιιste sοlιιt.ιι,.: 

est ctίan1 al> ι·is. qιιί sιιnt ίη caelo. 
tanιen ct illa, φιae sιιpeι·ίιιs soli 
Petι·o sιιnt <1at.a. Yiιlentιιr ι·tiaιn 

istis oιnnibιιs data. qui teι· IJec
cantes argιιeι·int. si aιιιliti non 
fιιeι·int et alliganι·int supe1· te?'
ι·αιιι iιιιlicantcs ι>eccatoι·eιn sicιιt· 

pιιblicanιιnι et etlιnicιιιn. 

aliqιιi<l ιηains lιabeι·e Petrωn }JΙ'ae 

illis qιιί teι· argιιcrιιnt, i<leo illi 

1;) Ygl. Pro\". 5. 22 - lSf Ygl. :Ίlattlι. 16. ISf 

9 δεδωκότο; )13 Η3, <'Ο!Ψ. )lc ffC 

11 ι•οι•θετηθείς] + <καί) ? Kl 13 : τοϋ> 
Kl 16 αιΙτοϋ :'11 17 f 'δικαίω; κιιί) ΚΙ 
ιnit Dielll Koe, ,-gl. lat. 20 δεδωκέι•αι] 
ergίίnze Ίησοϋι• ? 22 ίι·α )I 23 άκοι•-
σθιίJσι Η 32 (τι; Kot>, vgl. lat. 

6 alligatιι>< f•,;t L ί alli-
gatιικ Pasclι < χ 11 aη,:ι1tιιs Β L : 
<scme1· Dielιl. ηι:Ι. gι·. 1!1.'20 clata 
-clata ΚΙ naclι Pasclι, Ygl. gι·. ιlic·ta 

-ιlic·tA χ 

rant L 
33 aι·gιιε>ηl!ιt ~·* aι·gιιι:'

ίl\ίc ~-
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τοϋτο προτέτακται iπι τοίi Πέτρου 

τό »δώσω σοι τά; κλεί; nj.; βασι
λείας τώι• οvραι•ιοι·<. και δ lάιι δι]ση; 
iπι τ ιjς γιj; έσται δeδεμέι•οι• έt• τοί; 

5 οt•ραι·οίς, και δ έάι• ).ύσυ; έπι τιJ; γι]; 
έσται }.εί.υμέι•οι• έι• τοίς ούραι·οί;cι) 

το6 καi δσα iάv δ~σητε iπι 
τιjς γJjς και τά έξιj;. καίτοιγε εί 

10 έπιμεί.ιο; προσέχομυ τοίς εvαγγε-
... - Ι \ ~ I η 

ι.ικοι; γραμμασι, και ει• τουτοι; ευ-

ροιμει• ιϊι· και κατά ταvτα, τά δο
κοvηα εlι·αι κοιι·ά προ; τοι· Πέτροι• 

και τοv; τρΙς 1•ovι'Jcτ ι)σαπα; τοv; 

15 ύ.δεi.φούς, πoi.i.tiι· 1 διαφορaι· και 
ι~περοχι)ν iκ τiuι• πρός τόv Π~τροι· 
είρημέι•ωι• παρά τοvς δευτέρου;. 

ού γάρ ολίγη διαq:οf!ά τόι• Πέτροι• 

εl?.ηφέι·αι τa; >>κλείδας« οί·χ έι·ός ού-
20 ρω·οv aί.ί.ά ;τί.ειόι•ωι•, [καl] ίι·u. δσα 

Νι.ι• δι/ση >>έπt τιj; γι]ς<<, ?7 δεδεμέι·α 
nύκ iι• ένι <μόι·οι·> ovρω•ip αυ: έι• 
;τιlσιν ovψLJ•oiς, 

:.?5 

πρό; τοvς ποι.ι.ους <δε δι•τα; > δέοι·
τας έπι τ ι]; γ1jς καl ί.ύοιτας iπl 

30 τ η ς γ ι] ς < οϋτι•J ί.έγεσiJuι). wστε 
ταϋτα δεδέσι'Jαι και ί.εί:6σι'Jαι ούκ έι• 

quicleω sic dicit: >>et tibi dabo 
claYcs regni caeloι·um, 
et qnaecunιqne solveris sιφer teι·
ranι, erunt solιιta et in caelis, et 
qnaecιιmqιιe ligaYeris sιφer teι·
raιη, ernnt ligata et in caelisι<. 

non ergo ιnoclica. differentia est, 
qιιocl Petro qnideιn clatac sιιnt 

••claves« non nnios caeli, sed ωol
torιnn "caelorωncι, ot c1naecωnqιιe 
ligaveι·it "snper teπaωα, sint liga
ta non tantnnι in ιιηο caelo, secl 
in onιnibns ''caelisα, 
et qιιae so}yeι·it >>sιφeι· terraιn«, 

sint soluta non sοlιιηι ίη ιιηο caelo, 
secl in onιnibιιs >>caeliscι. 

ad eos aoteιn qni ιηulti snnt liga
ton•s et solotω·es in terra sic 
dicit, ιιt solYaηt et alligent, non 
in >•caelis« sicnt Petι·ns. secl in 

"ούρω·οίς<ι, ώς έπι Πέτρου, ύ.ί.ί.' έν caelo ιιηο, qιιia non sιιnt in tanta 

2 )lattlι. 16. 19 - l~ff Ygl. l\Iattlι. 16, 19 

1 :-ιροτέτακται] :-ιέ:-ιρακτιιι ::\1 2 τό] 

τοίί :\1 I διύσωσι τά; Η 3-6 <κal 
-ούρω•οί;) ΚΙ, naclι lat. 1 ί ί.εγο

μέι·ωv )I 1 Η οι'• χ έι•ό;] τ ιj; βασι}.είιι; τοίί)l 

20 [καl] Koe, \'gl. lat. 22 (μόι·οι•) Koe, 

Ygl.lat. 2:1 :-ιiiσι )lj ούρω•οί; DieiJI Koe, 
\·gl. lat. αύτοίς )I Η 2~ (δέ οι•τα;) ΚΙ, 

Ygl.lat. :10 <οvτω ί.έγεσfJαι) ΚΙ, ygJ.Iι~t. 

2 clicit χ* clixit ρ 2ί omni-
lJtι,; Pasclι < χ 32 ιιηο caι·lo L 
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ovuιaιp iι·ί· οιi γι.ί!! ι)ιιιβιιίι·οι·σι τιί 
δυι·ιί.μει, ύι.; J/lτ'!o;, ίΊ·ιι ,)ιίσωσιι• ι/ 
λύσtr)σΙJ' iι• :rii.GΙJ' ••tΗ;(!tιJ'Οί;ιι. ϋσιp 

,. β .. Ι r λ Ι -
ο·υι• f·ι.τωιι• ιι ufΊ1!'f·t•ωι•, · τοσοvτοι• 

,; ι) δει)ηιlι·ο:: :τί.f-ίω• ιj f:,, iι•l οι~ψαιp 
ι\'·' ' η β .. , r .. , 
uf'ufτiιι, κιιι οσψ f·ι.τιωι• u ι:ι•ιιιι• 

τοσοϋτω• μιικαριιuπψι:: ιί i.f-ί.ι•μ{ι·ο;, 
ιύ; :ιιυ•τιιχοii τιUΙ' oι~gtlΙ't7'JΙ' ι-·ίJ•ιιι ι ι ι~

τοίi τιj i.f).vσΟιιι. 

'Ω I ' - ... ' \ 10 ( wριγηου; εκ τωι• εις το κατα 

Ματι?αίοι• εvαγγέλιοι• 
lξηγητικώι•> 

τόμος ιδ'. 

1. llάi.ιι• λlγω ίψίι• iJτι Νι.ι· 
15 δύο ύμώι• σvμg.ωι•ι}σωσιι• έ:τί 

ηjς γιjς, :τερί :τιο•τος :τράγμα
τος oti Νι.ι· αiτι}σωι•τιι.ι, γει•η
[t?ιί]σεται αvτuί; (lιο;. 19[~0]). 

20 

/\υρ{ω; το τιj; σι•μg ω ι· ία; ϋι•ο,ιια 
τάσσεται έ:τί τιίJιι κατά μουσικιjι• έιι 

25 φωι•αί; άρμοι•ωjι·· καί είσ{ γε :ταρά 
τοίς μουσικοί; q·θόγγοι ψθι)γγοις 

σύμφωι•οι καί ϋ.i.λοι διάφωι•οι. οlδε 
δέ κιιl 1j εt~αγγελικι) γριψι) τό δι•ομα 
έ:τl ηίιι• κατά μουσικιjι• τετιι.γμέι•οι• 

30 έι• τi[ι >>ήκουσε συμφωι•ίο.; κιι.l χ ο-

}Ι('I'f('Ctionι• ι;ίι•ιιt J>ι•tnι:-;. ΙΙt ιιJJj. 

_gι•ιιt n•l Rolvaιιt ίιι οιιΙJΙi\)ιι~ .. cιιc
li:o;«. φιιιηtο ι·ι·~ο ιιιι•]ίω· fιιιΨit qui 
li~at, taιιto qιιί ιιllί_gιιtιιι· aωνliu:-; 
φιιιιιι in ιιιιο ι·ηι·lο nlli_gιιtιH'; <'t 
φιιιιιtο ΙΙΙ<'liοι· fιιι•rit φιί :-;o),·it, 
tιιιιtο IJι•ιιtίοι· <'t·it φιί ~οlνitιιι·, 

q ιιοιιίnιη ίιι οιωιί\)ιι~ ~οlιιtιι:-; ι·ι;t 

c·ιιι'lί:-;. 

1. lte;··ιιnι ωιιeη rlico ι·ούis, 

φιiα .91: ιl·ιιο ι·estι·u11ι co?ιse?ιserint 

s1ψeι· teιταηι. rle οηηιί re. φιωn
C1l1ΙΙΓJ1ιe JJetίeri?ιf. fiet illis 

rι jJαtre 11ιeο q·ιιi 1'11 cael-is est. 1ιlJi 

e1ιiιιι ιl1ιο ι•el tres cωιψegati jueι··i1ιt 
i?l 'llOJJline 1neo, 'ibί 8'll111 'ί11 ιneιlio 
eor1ι1n. 

23ff Y~l. Harnιιcl,: TU. 42, 4, 99 - 23-311 Ygl. (.•luc Ν1·. 41 01·. 

2:>-272, ι~ Ygl. C'' Χι·. 20 Or. - 30 Lnc. 1:3, 25 

.J,f[ (τοσοίίτσιι-).ιlωι•) κι, \'gl. 1at. 

8 ώ;] l. τιp Koe + κui Η Η πά).ιι• 

+ ωne?& la t. ι; ιιs γει•1ίσετuι ΚΙ Kue, 
\'gl. S. 276, 26 28 δΙ] γι/ρ :\1 I 
γρuφ1)] φων1) :\1 29 τεταγμiι•ων }ta 

4 tanto] tantιιω G L 
Yenerint Β ι; illi8] ~i8 Β 

rint congrcgati L 

}:) COil· 

20 fιιe-



272 Origenes, l\Iattl1iinserkliίrιιng 

(!liJιιιι. e:l(!ΕΠε γάρ έπί τfj έκ μετα

ι•οίας συμφωvίf! προς τοι• πατέρα 
τού ά.-το άπωλεία; εύρεΟέι•τος vίο1; 

άκοιισDιjι•α.ι σt•μφωι•ίαν έπί τfj εύ-
5 φροσύι·n nj; οίκίας. το δε nj; σvμ

q:ωι•ίας όι·ομu ό φαϋλος ούκ οίδε .lά-
{3 " ... ' ' "l '{3 ω•, ει• οι; q.ησι :ιρος τοι• ιικω · 
»καί εl άι•ι}γγειλάς μοι. έ~α:ιέστειί.ιι 

llι• σε μετ' I εύφροσύι•ης καί μετά 
lU μοvσικώι• καl τvμπάΙ•ωΙ' καl κιfJά

ραςιι. άδελφοΙ' δi τιj; τοιαύτης συμ
φωι•ίας το έ1• τιϊ δευτέρ~ τιι11• Βασι
).εω1Ι· γεγραμμέ1•οι•, ψ·ίκα >Ιοί άδελ
φοίιι τοϋ Άμιι•αδάβ >Ιέπορεύοι•το έμ-

15 προσDεν τιjς κιβωτοϋ, καί Δuvtδ καl 
t•ίol '/σραι)i. παί~οπες έι•ώπιοι• κυ
ρίου έv όργάι·οι; ι]ρμοσμέι•οις έι• 
ίσχύϊ καί cpδαί;ιι· τά γάρ ήρμοσμέι•α 

ο{!γαι•α >ΙΕΙ' lσχύϊ κιιί cpδαίς« είχει• 
20 lι• έαvτοίς η)ι• μοvσικι)ι• συμrμοι•ίαι•, 

ιjτις τοσοϋτοι• δύJ•rιται, ώς δύο μό
ι·ωι• μετά ηjς προς η}ι• Dείω• μοvσι

κ1)ι• καί ΠΙ'εvματικι)ι• σvμqωνίας αί
τ·ησt)' :ιροσαγόΙ•τιιJΙ' τφ έι• τοίς ούρα-

25 11 Οίς :;τατρί :ιερί Ot~τti'OσOVJ', τΟΙ' Πα
τέρα διδό)•αt τά αlτιίιιατα τοίς μετά 
τού σvμφωι•είΙ• έπί γιjς (όπερ έστί 

παραδοξότατο Ι') αlτ ήσασι Ι', flπερ rιl
τήσαιεν άι• οί τι)1• εί(!ημέΙ•ψ• σvμ-

30 φω1•ίαι• συμrμω•Jίσαι•τες. οϋτως έγι;J 

άκούω κuί τoii ά:ιοστο).ικοϋ f}ητοϋ· 
>ψι) ά:ιοστερείτε ά).).ι]λους, εl μι} τι 

l\Iatth. 18, 19 (20) 

.ι \"gl. I.nc. 15, 23f. 32 - 8 G~n. 31, :?ί - 13 ll. Rt>gιι. 6, 4-5 -
3:! Ι. Kor. ί, 5 

1-l Ιψιι•ιιδύ.μ :\ι 16 ι•ίυi ΊσQιι•ίi.] 

οί ι•ίυί Η :!fl αιiτυί; :\[ I ~ι•μιr·ωι•ίω• 
α, ' 
τηι• μοι•σικφ• Η :!.J :l!]Οσuγιιγύι•τιm• l\I 
:?;) δτιι•οσοϋν :\Ι 
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"' ~ , ' ' " rιι• t'Κ σιψrι ωι•ιη' :r~ΙJ; κιιι(!ΟΙ' ιι•ιι 

σχολάσητε ηj :rροσευχιjιι. i:rεί γά!! 

τό τιjc ιlρμω·ίιι; ι1ι·ομα l:rl τrίιι• κιιτιl 
{)εόι· γιιμο{Ψτωι• τέτακτιιι F'l' τι~ οί'-

,; τως έκ Jlα!!οψιiϋι• τετιιγμ/ι·φ 6ιιτι~· 
ιιοlκοι• καί ί::rιιρξιι• μεριοi'πιιι :ιατέ

ρες :ιιιισί. :rιι!_Ιa Μ Ot·or ιί(!μόζετιιι 

γιΨΥJ ιlι·δ!_Ι{·•, ιi.κιίί.οι•Οιίι• t~στι ηj ιl:ιο 

Oεoil άρμοι•ίq. το ι1ι·ομιι καί τό έργοι• 
10 ιl:ιοί.rιύειι· τιj; σι'Ιιqωι•ίιι:; t·ί: εύχι}ι•, 

δ:ιερ δη).οίlται έι• τι~ ~>εi μιί τι ι1ι• 

/κ συμφ:η·ιιι••·. 

Εlτ' l:rιδιηγούμfl'ο; ό ί.όγο; τιj 

συμqωl'f·ίι· i:rl τιj:; γιj:; δύο, ότι 
ι5 τιιύτύι· lστι. τοίότο Tf~ σι•,ιΗJ ιιιι•είι· τι[J 

.\ριστι~, l:rιrι{ρει τι) ού γάρ εiσι 
δύο ι'j τρεί:; σι•ι•ηγμέ1•οι είς 

τό έ,ιιdι• οι•ομα. ούκοϋι• οί συJ•ηγ

μ/ι·οι εί:; τό τοv Χριστοίl όνομα 
2οδύο ι] τρεί;, οί συμψιJJ'οiJι•τές 

εlσιι• l:ri γιj; οι~ μύι·οι· δύο, άλί.' 
έσ{)' δτε καί τρείς. 

έπιστι}ση δi ό διΨάμει·ο; εl ιί συμ
ψnι•ία ιιί'τη καί ι} τοιαύτη συι•αγωγιί, 
~ • ,. . ' , • , δ, 25 ,1ς ο Λριστος ει• μεσφ εστι, υι·αται 

ει~ρει?ιj-ι•αι iι· :rλt-ίοσιι•, έ:ιεί •ιστει•ι) καί 
τεΟί.ψ μiι·η ι} όδό; ίΊ ά:rάγοι•σα εlς τι) ι• 
ζωι}1•, καί όλίγοι είσίι• οί εδρ{σκοι·τες 
αύτι}1'"· τάχα δi καl τι)ι• · :τοιαύτψ) 

311 συμq:ωι•ίω• ούδi ολίγοι, άί.ί.ά δύο ι] 
τρείς σιψrωι·οίJσο•, ι~; Πέτρος κr.ιl 

Ι η ιιι·ίιηiε: Yiιleanωs sa })Ϊenter' si 
))Oteι4 ist.c consensns esse in Innl
tis Yt>l in toto conn~ntn, ut i·n ιne
ιlίο eοηι.ηι. sit Cln·iΙ"Ιtns, q nonian1 
ι•angnsta ct t1·ibιιlata Yia cst qιιae 
ιlnc·it ad Yitaω, et ])anci sιιnt qηi 
inn•niιιnt eaιηιι. forsitιHt aιιten1 

}ωc tafi COil8CllS\I nec })anci COI1-
I't'l1t.Ϊt111t ~ί})ί :rcr oιηnia, scd a~ιο 
fω·te ι·el tι·es, :>icιιt ]>etnι,.; t>t 

6 Pro,·. ιu. ι4 -- 11 Ι. Kor. ί, 5 - ι:J-11'1 Ygl. ll 206, 3 τιι•i; ι)έ rασιι· 
ότι Tf) σιιμφιrJΙ'εί~· έ:ri τιj; ;'ιί: δι~ο ταύτUι• έστι τιp σι'μ'{ιω•είι• καί σιιJ•είιrιιι .. ΥQtστι'[J -
26 :.\Jatt\1. ί, 14 - :η f \·gι. :.\Jatt\1. ι;. ι Pa!'l'. 

:J Ι. iι• 1/uρυψίαι; γηριψμfιοφ? ΚΙ :!3-:!6 Int. iίbι>ι'"f'tzt ηηgι•ηΙΙΙΙ 

l:J τοίιτο < 1/ :!!Ι <τοιαύτljν / Diehi :!6 qnonia111] ψιί I, φιίa ρ 
ΚΙ Koe. ,-gl. la ι . ~~~ διJο + Jorte 
lat. \ τρ<ί; + ρer οιιtnίιι. Iat. 

Origeneι Χ ιs 



274 Origenes, ::\latthiiusε>rklarιιng ::\Jattl1. Ι8, 19 (20) 

;) 

'Ιάκωβο; καt Ίωάι·νη;, οί; (όJ;/ 
σιψq:ωι·οίJσιι• έδειξεt• αύτοv τψ• δό$αι· 
ό λόγο; τοϋ Οεοϋ. 

σvιοεqι~ι·ησω• δi δVο μiι• Παϋί.ο; καt 
ΙΟ ΣωσΟlt•η;, γράq:οι•τες τι)ι• ~ριότην 

Κοριι•Οίοις έ~ιστοl.ψ•, μετa τοvτο 
δi Παϊ-ί.ο; καl. ΤιμόfJεος, έ~ιστέλ
Ι.οντ~ς τι)1• δ~υτέρω• τοίς αι~τοϊς· καl 

τρείς δε σιΨεqώι•ησω•, 
I.i 

οτε »Παϊοί.ο; καί Σι/.οι·αι·ό; καί Τι

μόfJ~ο;ιι \ l:rαίδεvοι• δι' l:τιστοί.ιj; 
Θ~σσαί.οι•ικ~ίς. ~ί δi καt ά:rό τιί.ιι• 

20 ~αλαιιί.ιι• γραμ,ιιάτωι• δε1}σει παρα
στijσαι τοv; σιψψι)ι•ι}σαι•τα; l :τ ι 
γ1jς Τf!εί;, ι'i.ις είι•αι τdι• Μγοι• lt• 

I ,_t'_ '''' 
μεσφ αυτω1• ειΌιΨτα αυτοvς, ε:rι-

στησον τzί έ:τιγραq.!Ί τώι• Ψαλμιί.ιι·, 
25 ι'i.ις τιί τού τεσσαρακοστού :τρώτοt> 

rι ' Ι " \ I~ " I 
ουτω; εχουσn· »ει; το τει.ος· ει; σv-

ι·εσιι• τοί; ι•ίοί; 1\Λρειι. τf!ιώι· γaρ οι•
τωι• υίιϋι• 1\rίρε, ιοι• τa όι·ό,ιιατα έι• 
τf'ί Έξύδφ εύρομει•, τοϋ Άσι}ρ, δ; 

30 iρμ·ψεvεται ΠΑ/ΔΕ/Α. καί τοϋ 

δευτέρου τοϋ • Εί.και•ά, δ; μεταί.αμ-

Jacobns et Iolιannes, quibns quasi 
consentientibns sibi pe1· onιnia 
osten(lit vei·buin (lei glω·ianι suan1, 
ex eo φto(l >>non habebat speciein 
neqne decoren1<< ve1·tens se a(] glo
I'Ϊal1l suaω. nt vestin1enta sua 
ostei)(leret eis S}Jlei)(lentia >Ιsicnt 
lnnten«. 
conflensentnt ante1n et (}ιιο, Pau
lns et Sosthenes, scι·il)entes Cω·in
thiis eiJistolain ΡΙ'ΪΙηam, iten1 
Panlns et Timothens nιittentes 
secιιn(la111. et t1·es consensernnt, 

ιιt- csset C'lιristns i1ι 1ne(/·io eorunz, 

Paulus et Silvanns et TinJotlΙeus 
scribentes Thcssalonίcensibus. 616 
iteιn in veteι·i tcsta1nento inveni
nlns consentientes tres super ter
rωn, nt esset i1~ 1nedio eonω~ dei 
vei·bnnΙ, sicnt ostei1(1it. sιtpra

SCI'Ϊ}Jtio Psalωi qna(li·agesinli lη·i-
Iηi continens ita: Ι>in finem in con
sensn filiis Core«. cnn1 essent tres 
filii (ΌΙ·e qηοrιιηΙ ηοιηίηa inveni
nnts in Ε χ ο(} ο : Asir φti inter
}JretatnΙ· eru(litio. secnn(li Hel
canrι qno(l intellegitnr dei crea
tuι·a, te1·tii Abiasa})h, qno(l intei'
IH'etatni' congregatίo ]Jatι·is. pl'O-

-! .Je,;. 53,2 - ί Ygl. ::\lattl1. Ιί, 2 - !Ι Ygl. Ι. Κοι·. Ι. Ι - 12 Ygl. 
Π. Kor. Ι, 1 - 1ί Ι. τiH•ss. Ι, Ι - 26 Psnl. 4Ι, Ι - 2~1 Ygl. Exod. 6, 24 -
311 Ygl. Ori,ιr. Pp. ad Roιn. lίiJ. Χ ί (ί, 3!)ί Lomιn.): Assir. qιιi inter
prctatιιr rrιιditio. Ygl. \\·ιιtz, Οηοιη. ~;acra ί40 

1 <ι:ι;) Diι•ltl Κοι-, νgl. lat. 21 122 n•rbιtm <lι•ί L 24 finc Β L 
2 αι'οτοϋ :\1 Η 14J Π!,)tf.ιτl]l'] προτέραv Η :!9/:JO crι•atιιrιι] lat. Ιιιs κτίσι; st. 
20 θrί.ιίσrι )I :?-! γραφ,ί :\1 30 :ταιδr{α κτιjσι; 

Ηιι, νgl. lat. ιιη<l Οι·ίg. in ε>p. a<l 
Rom. (s. ο}>ι•η) :rαιδt(l :\Ι Η 



)lιιttlι. J 8, 19 (20) 'l'om. :ΧΙ\', I 275 

βάιηιιι t·i; το ΘΕΟΥ 1\.1'/υ.:ΙΣ. κι1l 
τgίτοι• τοv '.Ιβιασιί.ιι, ι); 'Λ'i.ί.ιlι)ι 

q ω ι· [ι i./γοιτ' ιiι• 11 Λ ΤΡΟΣ ΣΥ.Υ..J
ΓΩJΊJ. u.i :τριιιι ιιτείω οι~ δι!Jι_/ι?η-

;1 σu.ι•, άi.i.' ώ; v:τd έι·ιί:; :τιΨv,ιιατο; καί 
μιίiς qωι•ιj:: iι• μιr7 1f'l'Χ!ί ιΊ.ί.η{)(ί)ς 
σι·μqιuι·ω:; έι'F!!γοvι·το:: κu.i εί'!!ψτu.ι 
καl. έγ[!ύ.ψισω•, καΙ. i.u.i.ov<σι i.έ
γο)ι•τF; οί τ!]εί; ι;ι:: Fi:;· ι;δι· τψί:τοι• 

ι ο i:τι:τοΟεί ή ri.αqo; έ:τi τιl; :τηγι~:; τιίίι· 
vδάτιιΗ', οi'τω:: έ:τι:το0Fί ιj ψι•χιί μου 
:τρο:: σt!. ό ι?Fιί;". qασi δέ κι.ι.l :τί.η

Ουιηκώ; έι• τip τεσσαρu.κοστι'[J τ!]ί

τψ "ό Οεό;, lι• τοί; ι'&σiι• ιί,ιιιίίι· ιjκού-
15 σu.μει•ιι. 

Ei δέ Οlί.ει; ί!τι μίiί.i.οι• ίδFίι• 

τοi•ς σι•,ιιrr ιιJΙ'οϋι•τα; έ :τ i τ ιj; γ ιj; , 
".λ ' ., , ,., ~ 
ιυF το ι•; u.κουσu.ιοτrι; · ιιιι·r1 11τε κrιτ-

η!]τισμlι·οι έι• τι~ αvτιy ι·οί' κι.ι.l έι• 
2U τιj αvηj γι·ώμ?]ιι, κα/. ζηί.ιvσu.ι•τας το 

ιιήι• 1j "I'L'ΧΙJ καi 1j Κα!]δία (:rάιοτωι· τώι• 
:τιστευόι·τωι•) μίu.ιι γει·ομέι•ιιJΙ' <eι•) 
Fί' γε διΨατοι• *** έι• :τί.Fίοσι τΟΙΟV
τΟ1' F'Ι.~!]F0ψ·αι. 

ώστF μηδέ τ ιjι• τι•χοfσu.ι• διαq. ωι·ίu.ι• 
εlι·αι έι• αvτοί;. 

ιιlιctinι· ('l'go 11011 :<ιιηt ι)i,·i:-;ιιι·, ~cιl 

φιη:<i ι•χ 11110 ~ιιiι·itιι, φιη~ί cx ιιηιι 
tιllillll\ ι•t C'X 11\111 \'0('{', f'0Πf:C\1RH 

,·iιlι·licet O}Jeι·antι• :<ιιηt ιlictιιι• ct 
:<ι'l'i})tae, <~t locιιti :<unt tι·ι~s quasi 
ιιιηι:< cliccntcf:: ·•:o:icnt eι•ιτιι:ο: ιlcsi
ι\(']'at ιιιl fontcs ιιqιιιιηηη, ita de~i
clei·at anin1a nιeaaιl te,ιlcιH~··· ιlixc
nιnt anteιn <"t ι)lHJ·alitcι· in qnιι
ιlragc:o:inιo tcι·tio: clcιι:<, aω·iiJu:< 

no:o:tι·is ancliYinnιs·'. 

*** iι)eo et a}}OSto)ιιs }JΙ'aeci}Jit 
ιlicens: ·nt siti:o: }Jeι·fecti in eoιleιn 
sensιι et in eaιlen1 sententia". et 
in Actiuns ιle eonsentientil)lιs ιli
cit: · e1·at anteιη CI'eclentinιn cοι· 
et anillla ηηaιι. φιonia1n facti fu
ε'l'ant ιιηιιη1. si taιncn }Jossibilc est 
(sicnt clixinιns) in nnιlti:o: inYeniι'i 
}}er oιnnia. ηιη1η1 sentientes, 
nt nec ιnoιliι·a sit clis;;ensio inteι· 
eos. 

1 Ygl. 01·ig. a. Ο.: Εlcιηια, φιi i11 nostNι lίη!μια dicitιιr possessίo dei. 

Ygl. \Yntz. Onoιn. sacra 742 - 3 Ygl. Οι·ίg. a. Ο.: Abiαsaplι, φιι: i1ι. latirιo 

senιιo11e ίιιdicιιt co1ιgregιιti01ιe1ιι· pιιt1·is. Ygl. \Υιιtz. Οηοιη. :;;acι·a 739 -
U Psal. 41, 2 - 14 Psal. 43, 2 - 16-~fl \·gι. Π 200, 1 f .An. - 18 Ι. Kor. 
l, 10 - 21 .Act. 4, 32 - 24 (lat.) Υι,!l. S. 273. 23ff 

1 DEov κτιϊσι; Ηιι, Ygl. lat. ιιηd 
Orig. a. Ο. 7.ii κτιjσι; )J Η 3 ί.{γ'ίτ' ilι• 
Η I :τατρο; Ηιι, Y~l.lat. ιιηd Orig. a. Ο. 
:τ{τρο; :λΙ Η ;) r1i.i.' ι;ι; Koe, Ygl. lat. 
δ.i.i.r1 )1 Η ~ ί.αί.οv\σι ί.{γο_,ι•τε; ΚΙ, 

,·gl. Ia t. 17 τιj; < )I 22 γη·ομt1ι•ιιJΙ' 

<iν) ΚΙ, ,·gl. lat. γε1•ομiι•οι•~ )1 Η 

:!3 *** Κοι•, ,·gl. Iat. :!ί iv <Η 

4 opcrante + in ci;; G L + in 
electί,.; c.lei Pa,.;ciι ;) qna;;i] ;;ίcιιt Β 

ι>t Ρaι<cΙι 1; *** Dicl!l ΚΙ. Ygl. gι·. 

19 sciι•ntia Β :!U. :!1 ιlixit Β :!1 cor 
τ ιnιιnη L :!4 in ιηιιΙtί,.; G L < Η 

18* 
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ι&ςούκέστι δΙΙJ.qΜ•ία τiίJι•τοvδεκαχόρ

δοv ψαί.τηρίυυ χορόι7JJ' :τρό; άλλ1}ί.α;. 
ov σv1•εqώι·οιΨ δε i:τί τιjς γιj; οί 
ί.έγοι·τε;· >'lγι;J μέι• είμι Παvί.ου. lγι;J 

5 δέ :Α:τοίJ.ιίj, iγιiJ δέ 1\ψfύ.. iγι;J δέ 
Χριστού«, άί.ί.ά ~ι· I έι• αvτοί; ησχί
σματrιιι, diι• καταί.υομlι•ωι• σιΨ1}γοι•το 
μετά τοίi lι· Παύί.φ :τιη)ματο; ησuι· 

τιί δυ)'(ίμει τοϋ κ1•ρίου , lησοϋ ΧΙJΙ· 
10 στοϋ<<, ϊι·α μηκέτι άί.i.1}ί.οι•; δάκι·ιιισι 

και κατεσθίωσll'. ώ; ηύ:τό άί.λιίi.ωι·« 
αύτοι\ς ι'ι.ι·αί.ίσκεσΟαι · iΊ.ι•rιί.ίσκει γιίρ 
1J διαqωι•ία, lUU:lFf! συι•άγει IJ σι•,ΙΙ • 
qωι•ία, κrιί χωρ· /ζ)ει τόι• έι· μέσψ 

15 τιίιι• σι•μqωι·ούι-των μόι·ωι• γιι·ήμει•οι• 

ι·ίόι· τοϋ Οεοίi. καί κt•f!ίω: γε iν δί-ο 
γεηκοί: γίι•εται ιί σιψqωι·ίιι, τι'[> 
(ώς ιονόμασF1' ό ά:τόστοί.ο;) κι.ιταρ· 
τισμιp τοϋ αύτοίi ι·οό; κιιτa τό ταύτά 

20 δόγματα lχειι· ι·ει•οημέι•α, κrιi τιp τ-i'j; 
~-, ,,ι-,p-

rιυτη; γι•ωμη; κατα το ομοιω; ιοι'Ι'. 

ίδε (τό)iάν δύο ύμιίjι• σ·υμqωι•ι}
σωσο• έ:τl njς γής :τερί :ταΗό; 

25 :τράγματος οvlάι• αίτι}σωι·ται. 
γει•1}(σε>τrιι αvτοίς 
:τ αρά τ ο;; :τrι τ fJ ό ς Ίησοv το i' 
i ν τ ο ί; ο ι1 fJ rι ι• ο ί ς. 
καi διjλοι• δτι iί:rου ού γίι•ετιιι :τ ιι (} ά 

30 το ϋ tJ' ο i\f!α ι· ο ί ς :τι.ι τ ρο; :τ ε f! ι 

11011 anteω COI1Se11tieba11t CΌ

ri11thii <lirentes: »cgo qui<leω 
snnι Panli, ego anteω A}Jollo, ego 
yero Ce}Jllae, et ego C'11ristiιι; se<l 61; 
erat in illis srl1i:o:n1a. qno soluto 
congi·ega bantnr cιι111 :ψi1·itιι Pauli 
et ))virtntc <loιnini Ιesιιιι, ut ian1 
11011 essent alins aliιnn se ιnordel1-
t.es et coιηe<lentes, ιιt col1sume
rentuι· »abinvicenιιι. consnmit 
e11inι <lissensns. sicnt congregat 
conscnsns, ι•t Sε.'})aJ·at Iesnnι qni 
in ιηeιliο consentientiιnn sibi so
lnnηnoιlo inn:nitιH'. et }Jroprie 
qui<leιη in ιlnobns istis genci·alibns 
fit con:<:ensns: in fi<le, sicnt ait apo· 
stolns: »nt sitis })CI'fecti in eoclen1 
sensu«, i<l cι;t secιιηιlιιηι eaden1 
<logωata, "et in ea<len1 sententiaιι, 
i<l c~t nt siiηilitei' COIHΨΙ'sentιιr. 
iclco <licit : si ,zιιο ·ι·estru11ι cωι,

se·ιι8er·ίιιt s·ιηιe1· terιYιnι. (/e οηιπi re. 
φιίrlqιιίrl petieι·ίnt Jiet eis. 

ιηωιif<'stιιιη e,.;t Hntenι, qnoniaιn 

ιιl1i non fit rle on11ιi re consensιιs, 

4 I. Κοι·. Ι. 12 - 6 \'gl. Ι. Kor. l, IH - ι-. Ygl. Ι. Kor . . ί, -1. - 11 Y!!l. 
Gal. 5, Ι.'> -- l:oiff \'gl. I. Kor. I, 10 

10 δάκ1•ωμcι• Η 14 χωρlί~)cι 
Koe, η~ Ι. lat. 111·- 21 ταύτά-κιιτιί το 
< Η J ταύτά Koe, yg]. lat. αι1τά )1 
20 τφ] το Η 2:1 ίδε <το; ΚΙ. Ygl. lat. 
u. S. 2ίfi, 18 cl δέ )I Η : ι;μώv ΚΙ. 

vgl. lnt. ιίμιϋ1• :\Ι Η 21> γΗιί<σι' τιιι ΚΙ 
Koe Ygl. lnt. :Η/ κιιl r~ιjί.ω• fiτι] r~ι1 -

i.οvύτι Η , ;οέι•ψιιι Η :Jfl Ε'ι• -,.- τrιί; }[ 

ί C'I'at. χ* C'liιιιn ρ lί gene-
J·alibιι,.; αιι Β genf'ribιι:; (}C L 

2:J "2-! <"OD>'<.'Jl>'Ι'I'Ϊl1t ])je}t} C011Yt'l1C'· 

ι·int. χ :ιιι fit χ* ,:it μ fit *** Koe, 

\'gl. φ·. 



:Ίiuttlι. I ~. Ι !Ί (20) T01n. ΧΙΥ, ι. 2 ':!.ί7 

:τιιι·τύ.; :lf!tί.γμιιτιι.; ού NJ.I' ιιί
τιίσιω·ται, t:κFί ιιι~ι}f~ δvο πιΨε

ιι ιrιι·ησυ.ι· έ :r; τ ιj; γ ιj:. κιιi το ι'το 
uίτιω• ιjμίι· t1στι τιιι' ,ιιιί {:rιικοvt·σι?ιιι 

;ί t:ιίχομlι·υι•; τιj μι/ αι•,ιιιι ιιιι•t-ίι• ιίμιίς 
ιLί.ί.-ιίi.οι; t: :r i τ ιj:; γ ιj:; μ ιίπ ι)ι;γ
μuσι ,ιιιίτε βίφ. ί/τι Μ καi f·ί:τεg 

σιϋμύ. t1σμει· Χ':.!ιστυι'. κιιi ··i·Ot:τo 
δ 1?εύ:; τά μiί.η, έκαστnι• ιιι~•τιiJΙ• iι• 

ΙΙΙ τψ σώμιιτι<~, ίι·α το αύτύ ,llf"(!ψJ·ώ

σιν v:τέg ιίί.ί.ιίί.ων τά ,ιιΟ.ηα κιιl συμ
q (ΙJ1•ώσιι· ιίί.ί:ιίί.υι;. κιιl :rιlσχο1•το.:: 

μέ1• iι·ι'ι; μ/ί.ιη•::; σιψ:rιlσχ!J :rύ.ι•τιι 
δοξu:ομ{ι·ου δF σι·γχι.ιί!!!ί· όιι f·ίί.ομt·1• 

15 ιίσκεί1• τιjι· ιί:rό τ ιj; ι?t-ίιι; μιι1•σικιjς 

σι•,ιιιμιJΙ'ίαι·. 

20 

ίι·υ. σι•ι·ι.ι.γομ{ι·ωι· ιί,ιιwι· F i; τ ΙJ ι ι ι· ο -
μα τοϋΧριστοi'Χριστος ?ί έι• ,ιιlσφ 

2ii ιjμώι•, ό τοf {)εοi' ί.ι5γο; καi ιj τοv 

Οεοv σοrία καΙ ιί i'J{.,.ιψι; ιιι~τοi'. 
~. Ταi'τιL μέι· οvι· ιϋ; τιί)ι· Μο 

κι.ιl τgιιϋι·, οίi; :rf.!ΟΚαi.είτω σιψrμ•ι
ΙΨίι• ό ί.ι)γυ;. ΚO/I'IJTF(!OI' I'OOiψEI'(IJI'. 

311 ·/ιδη i'Jf κιιi ύ.ί.ί.η; i'Jι ηγιίηειιι; άψι!ιμε-

nι·c ι/ ιιο c·onsen~ι·nnιt .~-ιι jJι:r fpι·ram. 

ι·t istn e.-t (•a ιι.-η. ιη·οιιtι·ι· qua ιη 
ΙJuιι ι•χΗιιιliιιηΗ' unιιιte.-, φιiιι non 
(•οη:;;eηtίιηιι.- ηοl)ί,.; })ι'Γ οιηηίa .<;ιι.

μα terι'(l1ΙΙ, nι·que ιlogιnatι• ηι'φιc 

cuιιYei·sntione. aιlhn(· ηιιtωn, si 
cοηηιs ι;:ηηηιs CΊιι·i:o.:ti. ι·t })OSιιit 

(1cιιs singιιln ΗΗ:•ιη hι·a in ('OI'}JOI'C", 

ηt Ϊ(Ι Ϊ}Ιi4Η111 ,.;R})ΪR11t ίη inYΪCC11l 

111e111lη·a et ι·on:;entiιιnt ι·t sollicita 
ι;:ίηt et paticnte IΙleHllJro (uno) 
conpatiantιιι· ωnnia, et gloι·ificato 
c·on~aιιιlennt 011111ia. ι1c])e11Iu;; 111 
110l)is nnιsie111n ίstιιηι 

:o;eι·yω·c eonsιηJsιιnl. 

sient eniιn in ηιη;,:ίcί.- nisi fηeι·it 

cωn·enientia Υοcωη, 11011 ι1eleetat 
an(lientenι, si(· et (ψ(·le14ia nisi 
consensωn l1a lJnei·it. ηοη ι1elec

tatni' clens in ι•a ηΝ· anιlit Yoces 
eοrιιιη. c·on;.:e11tia111n,.; e1·ρ:ο, 

ιιt eongι·egnti.- nol)is iι~ 'Ι!οιιιiι~e 
Iesυ, 14it Ie.-n.- ίιι ιιιeιlίο nosti·nιn, 
Y<.'J'lJ\1111 S(•ί]ίcet ιJeί et i<ll }Jίentίa et 
Yiι·tns ipsiη.-:. 

2. 

Est et alia exιJo;.:itio Υeι•\)0)'\1111 

ίff Ygl. Ι. Kor. ι::?. ::!ί. ι~. :::!5. ::!fi- 2:t Υ~!. .JoiΙ. Ι, Ι - 26 ,.gl. Ι. Kor. 

Ι, :::!4- 30ff Hω·nack Τσ. 4:::!, .ι. 23; CΊeιn<'ns ..\!(•χ.? Ygl. Zal111. Foι·>;c!ιnngen 

3. 38 λ. Ι 

4 iστι] iκ :\Ι / άκοι:ι-ι1fJαι Η" ί καί 

εί.:τερ] iί εί.:τει• :ΊΙ 11 σιομφΜ•οjσιν καi 

φρονώσιι•) ? Dielιl, νgl. lat. 13 lι·δ; 

μtι• Η 24 τοϋ < :\Ι 26 ή < Η" 

Ι c·οη,.:ι•ηι;ι>ι·ιιηt Dίι•Ιιι 

ι·ιιηt χ 2 φιηιη] ψιοιl ~· 

ιnate] lat. Ja;.: δ,);ηιατι? κι 

9 in in,·icr•m ~·* iιn·ic···m L 

<ΌΙ1\"ΡΙ1Ε'· 

;) clog
j :;ίmη,; μ 

1 ι (ιιηο:-

μ, νgl. Pa><clι ιιη<l gr. 12 c·on
glorificnto J... 16 cοιιc-eιιtιιιη fl 

] .., consonantiιι J>n,.:l'll 
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Ου., ·ίjι•lί.εγέ τι:; τιί)ιι :ιρο ι}μιί)ι•. :ιρο

τρέ:ιωι• έ:τl άγι'f{ω• κu.l καθαρότητα 

τοv:; γεγαμηκότα:;. δ·vο γάρ. ov:; 
βούί.εται (φησlι•) δ i.rJγo:; συμψ•J-

5 2•είι• έ :ι l τ ιj:; γ ιj ς, ilι•δρυ. καl γ υ

Ψαίκα 2'οητέοι•, έκ συμrμοι•{ας ά:ιο · 
στεροϋι-τα; ιίί.ί.ιί).ου:; σωματικιj:; όμι
ί.{α:;, ϊι•α σχοί.άσωσι ••τzί :ιροσεvχ!ί<<, 
δ τε :ιροσfvχόμηοι :ι ε ρ l :ι α ι• τ ι); 

10 Π ρ ά γ fl U. Τ Ο ς Ο V έ α J' α ί τ1J σ ω I' -
τ α ι ί.ι/ψοι•ται, γιγι·ομέι·ου υ.vτοί; τοϊ> 
άπο τοιαύτης σιομψωι{u.; αίτιίματο; 
πα ρ α ΤΟ V έ ι• Ot~ψli'O ί ς Π fL Τ(! ο; 
• Ιιροt' Χριστού. 

15 καl I fοικει• ιί,ιιίι• ι} διιίγι1σι; rιϋτη οι~ 
δ ,,. - , ...... , ., ' 
ιαι.t~σι2• :ιοιειι• γαμου, αι.ι. ε:ιι. συ,ιι-

rωι•{ω• προτροπιίι·· (;):; εl ό lτfρο:; 
Ο β ,, {) , < δ Ο Η 

μυ• ουι.οιτο κυ. αρεΊ.tfιι•, ο ε ετερο; 

μι} fHi.oι (ιj μι} δύι·αιτο) καί διά 
20 τοϋτο συγκαταβαίι·οι τιp ι] ,ιι ι) Μ-

, "''δ , • 'β •• ,,οι•τι η μη ιΨαμει·φ ο και ουι.ο-

με1•ο:; καί διΨάμει•ο; το κρείττοι•, ΟVΚ 
άι· J!χotfl' άμq:ότεροι το π ε ρ; π (11'

τος πράγματος ov έαι• rιίτιί. 
25 σωι•ται, γίι·εσΟαι αvτοί; 

Π α ρ α τ Ο V έ 1' τ Ο ί; Ο ύ ρ U I' Ο ί ς :ι α • 
τρο:; Ίησοϋ Χριστοί:. 

3. Οίδα δΕ καί iίί.ί.ψ διιίγησιι· 
μετα τοv; γεγα,ιιηκόηι; :ιερl nj; 

30 τιί)ι• δύο συμrμοι•ία:; τοιαύτψ. 

έ1' μeι• τοίς rrαύί.οι; βασιλεύει »ιί 
άμuρτ{ω< τιjς 'ljJΙ•χιj;, 

istoι·ιιn1. qηaιη exμosnit aliqnis 
ante nos exl1oι·tans a<l ca
stitatι'ιn coniιιges. si ιΖ.ιιο (inqιιit) 
?:estrΊoΙΙ coιι8enseri ιι t, i<l est vi r et 
ηχοι· ex conse11sιι seιnι·t.ipsos abi11-
Yiceιn se}>aι·antes a cor1>orali con
in11ctio11e, nt Yacent »orationi<<, 
tιιnc eniιn orantes (/e οιιιιιi re 
q·ιιωιιctιιιιφιe ]Jetieι·int conseqιιen

tnι-, 1>ι·aesta11te eis deo }>fO}>t.eι· 
talcιη cast.itatis consensιnn. 

et iste conse11sιιs 11011 Yidetιιι· 618 
cο11iιιgiιιι11 solveι·e, se<l Yiι·tntenι 

contine11tiae exeι·ceι·e. si aιιteιη 
alteι· Yolιιeι·it caste age1·e, alteι· 

Yero 11olιιeι·it ant 11011 potιιerit, et 
}>fO}>tei·ea ιneliιιs Yole11s et I>otens 
conclesce11cleι·it nole11ti '·el non 
I>Otenti, 11011 eι·it in eis qιιοd dici
tιιι·: (/e onι1zi ι·e φιαιnctιηιqtιe ]Je-" 
tierint fiet eis. 

3. Scio et aliaιn expositio11eιη. 

in ιnal-is cniιn J)oιni11ilnιs })ecca
t.ιιη1 caι·11ir-; aniωac doιninatιιr 

6fYgl. Ι. Kor. ί, δ- 21'\ff\"gl. Hι1rnack TU. 42. 4, 23 - 2~-280,:) \'gl. 

C'' Xr. 20 Οι·., ι·ι Χι·. 209 Or .. Π 206, 4-8 An.- ~lff Y~l. Rδηι. Β, 12 

~ fι•α σχοί.άσιιισι] 

σωσι :ΊΙ I :ι iν -- τοί; :ΊΙ 

δι:ι•αιτο, Ι)ίι•l11 ΚΙ Κοι', 

29 μτά] + <ηίι• ι-l;/ ? Kl 
Koe 

-- ιiσχοίΔ-

19 (ι/ μή 
,·gl. lat. 
κατά Diι•lιl 

.j. ('OllSE'IISE'Ι'illt ΚΙ ('011\"('fi('· 

ι·int χ ιο proι)t('l' χ* per ,ιι 

ι;; consensιιs] διιί;•ησι; gr. 20 mι·
Ιίη;: ΚΙ ηaι-Ιι ))ίι-Ιιl, νgl. gι·. illι' χ 



)lιιttlι. ι~. Ι !Ι (211) 'l'οιιι. Χ I \', :!. :1 ~ί!) 

ίι)uι•μ/ι·ιι ι~ι:: t~ι· ιιίκt-ίι:ι Ο(!ιίι·φ ηι~ 

Οι·ιιτi!ι•ι τοvτφ ··σι!ιμιιτι 
Fi; τι/ v:τιικιιvftι•ιι τι/ι· ψι•χι/ι· "τιιϊ; 
t~:τιflιψίιιι:: ιιι~τοi'a. έι• ι)έ τιιί; έγt-ί-

;; !!ιισιι· ι~ι; ·u:τι) Ο(!ιίι•ιιι• τιιϋ σι!ιμuτο:; 
' β ., ' ,. , ' 

τηι· :C(!ΙΙ ιισιr.ε-ι.•σιισιιι• ιιμιιρτιιιι· κιιι 

ιίγωι•ιζυμ{Ι'Ιιις :C(.!ι)ς ιιι~τιίι•, ιιιj μέ1• 

σlψξ έ:τιι?ιψεί κιιτu τοi' :τιτι~μιιτος, 
τι) δέ :l!'fVflU Κιιτu τιjς σα(.!ΚΙίςιι, έι• 

10 δi τοί; ι/δη τfi.fιιιιι'JFίσι Κt'Κ(!άτηκε 
το :τιη'μιι κιι/ ιιτά:; :τ(!άξFΙ;« t~Οα.ι•ύ.

τωσf »τοr σι!ηιιιτιις« κιιl ,ιιFτuΜδιιισι 

τ ιj; lιιυτοϋ ζωιj; τι!ι σι:ιμιιτι. ι~ι; ίjδη 
γίι'fσθιιι Κιιt ΤΟ »ζιιιο:τοιιίση Κllt τu 

15 Οι•ητu ιjμιiJι· σιύμιιτιι διu τι) lι·υικοvι• 

αύτοϋ :τι·ε·ϋμu lι• ιjμίι•ιι. κul γίι·εται 
συμqωι•ίιι τιiJι· δύο (σι:ψuτο; κuί 
:τι·t·ύματο;) l:τl njς γιj;. ιίστιι·ος 
κατορΟωΟείση; σ·ύμqιιιι·ο; κuί ·ιj 

~~~ εvχι) ιlι·α:τέ,ιι:τετuι τοί' ιικα(!δίq. μέι•ιι 
:τιστεύοιοτο; >•εί; δικι.ι.ιοσ-vι•ψ, στό
μu.τι δειι όμοί.ογοί.iι•τος ~>εί; σωτη

ρίιιι•ιι, ιuστε ,ιιηκέτι τι)ι• καρδι'ιιι· :τύρ
ρω εlι·αι τοi' Οεοϋ. κu.l μετu ταύτη:; 

25 έγγίζειι• α!Jτοϋ κu.ί τοί; χείί.εσι 

κu.ί τι'fΊ στόμu.τι τοι• δίκαιοι· τφ 

0fl~ ***· 

30 iτι δέ μακa(!ιώτεροι• εί οί τρε-ϊ; σιΨ
αχΟείεν έ:rl το αύτο είς το οι•ο,ιια 

τοϋ Ίησοϋ, ίl'(ι :τλη!!ωΟ!ϊ το "ύ Οεος 

ιιι\ olιocιlicnιlιιιn ('ί ίη ι]cf;ίιlcι·ίί:-; 

ciΙΙf;. ίη Ιιίι; ηηtι•ιιι φιί cxynιlcnιιιt 

ψιιι:-;ί ι\ ι• t lιl'Ono corρoι·is sni })(Ψ 
cat11111, quoι\ l'('gιtιι\·cι·ιιt ι)rίη,; ίιι 

eis, et c(·ι·tιιnt αιlvcn;ιιs eι11η. 

>•cιιι·ο φιiιlcιιι ι:οηcιψί:-;(·ίt ιιιlveι·

sιιs SJJiι·itnll1, SJJiι·itιιs ιnιtcιn ad
\rcι·sι1s cιιι'llenl«. ίιι Υiι·ί:-; n11tem 
}Jcι·fccti~ obtin11it ψίι·ίtιι::~ (•t OJJeι·a 
carnis ιnoι·tifica vit et conΙΏo(\<ιYit 
vitnnι sιιaιη caι·ni, ιιt Yivificent 
>>nιoι·tιιlia COIΊ>OI'fi" sιιιι ιψι·οι>tι'Ι' 
inlιabitanteιn S}Jiι·itιιιηιι in eis. et 
fit consensιιs (/·ιιοι··ιιιιι (sι)iritιιs et 
cιιι·nis) s1ψer tetπιιιι; φιο consensιι 

exιJleto ct οι·:ιtiο tι·ansιnittitιιι· 
>•conleιι φι ί(leιη CI'e(lent ί >>tι(l i ιιst.i
tiaιιι, ΟΙ'(• aιιtcΙΗ« coιιfitenti ιιa(l sa
Ιιιteιιιιι, ιιt cοι· non )aιη ~it long(• 
a (lco. scιl cnιn eo et [iιι ηι non] 

ei; 
et sic fiιιnt ιl1ιο congι'ε'gati ι1ι ?ιο
trιί1!e ΙeRιι. 

a(lhιιc aιιteιn 1)eιι.tίιι:; cst, si tι-es 

conYcnerint itι no1ni1ιe lesιι, ιιt 

iιφlcatιιι· ιι ρostolicιιιn ill11(l ΥΟ-

ί Gal. 5, 1 ί - 11 Ygl. Rδ111. 8, 13 - Η Rόm. 8, ll - 211 Rδιη. 10, 10 -

:?-1 Ygl. :\lattl1 .. 15, 8 Parι·. - :lOff Ygl. Ηίeι·οη. ίη :\Iattl1. 142 Β: pοssωιι·ιιl> 

lιoc et spirίtιιlίtcr ιΊιtellegere, qtιoιl ·ιιbί BJJί·ι·ittιs et uιιίιιι.a corρtιsqιιe coιιseιιseriιιt 
ι't ιιοιι iιιteι· se bΕllιιιιι. ιlίι·ersαr·ιιιιι. /ιιιb·ιιcrίηt vοltιιιtαtιιιιι., carιιe coιιcιιpisceιιtι· 

uιlι·ers·ιιs spi·riftιιιι. ι·t ΒJJίι·ίtιι αdι·er81ι.s cιιrιιeιιι, etc. - :12 1. Tlιe,.;,;. 5, 23 

ι iδ[!υμέtιης :\[ :?ϊ *** Diι•l1l 13 yjyificet J, ι6 fit]:<it Β ι ί ι·on-

KI Κο<'. Ygl. Jat. 32 τό] az>ostυli- scnsιι) lat. )a:-; συμφωι•ία; (gι·. Ζ. 19) 
ctιιιι illιιd ι·οtιιιιι Jat. 21 '22 (iιιιη .. [ίaιη non] l)ielιl, 

,-gl. gι·. :!2 ι•t ΚΙ. Ygl. .!!:!'. ιιt χ 



280 Origenes, Matthii.userklarung l\Iatth. 18, 19 (20) 

άγιάσαι vμύ.; όί.οτεί.είς, καl όί.όκλη
ροι· ύμίίJJ• το :tJ•εvμα καi 1J ψvχη καl 
τό σώμα άμέμ:ιτως έν τj'j :ιαροvσίq. 
τοϋ κυρίου ?jμ(J)J• 'Ι'ησοϋ Χριστοϋ 

5 τηρηfJείψ. 
ζητι}σει δέ τις διa η)1• εiρημέ1•ψ 
συμqωι·ίω· :r;ιιεύματος κrιl σώματος, 
εί 

δυι·ατοι• ταiίτα μi1· σvμq:ωι•είι•, ιη) 
10 καl το τρ{το1' δέ, 

ί.έγω δ1) η)ι• ·ψι•χψ·, μή-:ιοτε ούκ άκo
i.ovfJfl τfl τούτωι• συμqωι•ίq. έ:ιl τής 
γ ιjς' μετa το τοiις δύο συνijχfJαι 
είς το ο1•ομα του Χριστού, το καl 

15 τοv; τρείς ι'jδη σvι·άγεσfJαι είς το 
όι•ομα αύτοϋ, ών έ1• μέσφ έρχεται 
ό I vίος τοϋ Οεοϋ, ώς :ιάι•τωι• αύτιJι 
άι•ακειμέι·ων (ί.έγω δi τώι• τριών) 
καl μηδει·ος ό1•τος αύτqj έΙ·αι·τίοv, ού 

20 μό~'01' του :tι·εvματος οvκ έναι•τιοv
μέι·ου, άί.ί.' oi•δi τής ·ψv'lίjς έτι ούδi 
του σώματος. 

4. ΧαρίεΙ• δi καi το ηjς σιψ
rrωι·{ας άσκιjσαι <κα/) 1'Οijσαι Κt.J.L 

25 :-ταψιστιjσrιι 

τιο1' δύο διαfJηκίίJΙ', ηjς τε :ιρο τίjς 

σωματικιjς του σωτίjρος έ:tιδημίας 
καi τιjς καιι•ιj;· 

30 έ1• οίς γaρ συμqωι•οvσιι· αί δύο δια
Diίκιιι, ιύ; μ ηδi1· Flι·αι διάqωι•οι• έι• 
αvταίς τιj; έτέρας :ιρο; η/ι• έτέραν. 
έι• τούτοι; η~ρεΟείει• ι'ίι· εύχαi 

tum: »dcus autcιn sanctificet vos 
ad perfectunι, et integer spiritus 
vester et aninιa ct cor}Jι1S sine 
macula serη.'tur in adventu clo
nιini nostri Iesn Clιristiιι. 

potest aηtcm fieri ut clno con
veniant sine teιiio. 

4. Iucnn(luιn est anteιn istunι 
C011SC11Sl1lll 
intellegere etiaιn circa convenien
tianι 

dυοηιω testaιnentorιHn. 

in qιιο eηίιη clυo testanιenta con
~entiι1nt sibi, nt ιnιllus sit inter ea 
dissensns conιιn, invenituι· ω·atio 
c1e οιιιηi ι·c accC})tabilis ιleo. 

21f Ygl. Ι. Tl1ess .. 5. 23 - 23-·281, 2:. Ygl. C'' Xr. 20 Οι·., vgl. 

Π 206, 8-12 An. 

1f ιίμίi; ... tίμίίnι )! 2ι3 ΤΟ 

γ- • • Ρ • • • '!. "Ι 
σωμα και ιι ψvχη και το ::-ιt•u _, 
6 διά <Η 2:J χι.ί!!ιεv )1 Η 2! άσκijσαι 
:κaί) ΚΙ nac\1 Diι·!JI fκf·ίνη; Koe, 

Ygl. lat. 

4 adYentιnn μ 2Z>f26 con-
Yθlιientiam] Ygl. S. 277, 18 con
venientia G L 30 testamentιι 

<1no L 
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,. ' ' ' .,.. 
ιιις :ι t:!! ι :r ιll' τu.; :ι ρ ιιγ,ιι ι ι τn.; ιι υ 

f1 ιlι• ιιiτιίσωι·τιιι, γt·ι·fσι?ιιι ιιv

τιιίς; :ιιι(!ιl τιι;; iι• ιιι~!!ΙλΙ'uί~ 

:rιιτριί ς. 
,:; 1·i δέ καΙ.· τύι· σι•ι•ιιγωγέιι τιϋι• δ·ύο 

Τf}ίτοι• :ιο0Fί;, μ ι) ϋκιοει ί.έγειι• ιιvτι) 
t-ίι•αι τύ ιlγιuι· :ιι•εϋμιι, i:ιt·l. >•i.ύγuι 
σuφώι•ιι (Είτε τίίJΙ' :rρύ τιj:: :ιαρουσίας; 

είτε τών κιιτ' αvτιjι· κιιί μετ' ιιvτψ·) 
., ' ~ ' β , ' .. '11"" 

]ΙΙ εισιι· >'ω; τα uι•κει•τριι και ως; ηι.οι 

1ii 

:ιηrυτευμlι·οι. οϊ :ια[!U. τQ)ι· συι·θε

μάτωι• έδόΟι1σιJ.Ι' iκ :ιοιμέι·ο.; έι•ι}ςι•. 

μηδέ τοίiτο δi ιl:ιαρατιίρψοι· iύ.σnς, 
οτι ΟΙ~Κ FlΠEJ'' OV δvο είσί Ι' ij 
τρείς συι•ηγμέι•οι, iκεί έσιηιαι 

έι· μέσφ αi•τιiίι·, ύ.ί.ί.' lκεί είμι, 
, ,.. .. 'δ. β δ' ' .... , " 25 ου ,ιlf·ι.ι.ων οι• ε ψι ι•ι•ιιJΙ', αι.ι. αμα 

τιί σιψqωι·ίιι- καΙ αί•τό; εύ!μσκύμε
ι·ο; καί έι• μ Ισφ γιι·ύ,ιιΕΙ'ος ιι ύτ ώι•. 

30 τ ρο; εi:rE1' αι'οτι~ · 
σάκις; άμαρτι}σει 

άδεί.q:ύ; μου καi 
τ iy ( 18, 21 [22]); 

35 

, 
κ ι• ρ lfΌ :ι ο-

εiς; έμέ u 
r1rι ιίσω α ύ-

si ηιιtι•ιη ct teι·tiuω ι·ongn·gnto
ι·cnι <lHOI'\1111 reφιiι·is, 11011 te }ΙΪ
gcnt ιliceι·c fψiι·ituιn esf'<' ~anctuιn, 
qnoniHιn >•sernιoncs ~aνίι·ηtίιιωιι 
(~ive ante aι1Yentunι, sin.! in Ϊ}>~>ο 
ιιιiYentu sive ρο~t adη·ηtιιιη sιιnt) 
>ιquasi stiιnuli« :;nnt. ) φιasi fixoι·ii 
inplantati•ι, ··<lati a}) ιιηο pastoι·cιι. 
sicnt cniιn <lιιοs bon•s alteι·caιιtcs 
~tin1nlus cogit in ιιηιιηι Yeniι·e, it.a 
et seι·ιno saνientiιιnι ιlιιο tcsta
ιncnta conYenientia ι'ε'ιl<lit, etiaιn
si in qnilnιsιlωn inconYenientia 
Yi<leant.nι· a11n<l eos, φιi non })O:>
sunt a<ltingere })rofnn<lnιn con
:;ensnιn cω·ηηι. 

nec illnιlιH·aeten·a~, qιιοηiηιη non 
(lixit : ·i·n ιιιeιliο eω··ιιηι eι·ο. seιl: 

ί1ι ηιeιlίο eor1ιnι sωιι. eι·go ηοιι 

1nedi1ιs fntιnns est necι ne nιecl·ίus 
essc tanlal)it, ~'>C<l ιηοχ nt eon
senseι·int, inYcnitnι· CΊ11·istus in 
{'Ϊi>. qnoniaιη et CΊn·istιιs iνse 

consensns e~t. 
5. T1ιnc accerlens Petr·ιιs ιli.ι·it 

ei: donιirιe, qιιotie1ιs ]Jeccaι·e;·ίt i1ι 
1ne frafe;· 11Ιe1ιs, et cli1nittanι ei? 

'tιsq·ιte sepfi~sι clicif eί Iesιιs: 11on 
dι'co tίύi ιιsqιιe seρties, serl -ιι8que 

seJJt·ιιaa·ίes 8ejιlie8. 

;. 10 Pι·ed. 1:!. 11 -· ~2ff Ygl. Hantsc·lι τι·. 3-!. 23 , 60 

3 έι• + τοί; )l ;j καί < "'Ι 

21 έdσn;] iάση το )I 24 f έκεί εlμι, ού] 
in )I nnleserlich 

12. 22 lat. kίiι·zt Ja:; Zitat 
2;, 28 i})Se consensιιs cst ;ι·* (Pa;:;cl1) 

confessιιs est ipse L 3.j υ:;c1ίιe 1 

< Β ιr: \"aC.) 
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το ι·ομι:..ειι• ά:τί.ούστεροι• f-ίQιjσ{}αι 
ταϋτα, t~:τ.ο μέι• Πέτρου r;J; αίρου
μέι•ου έ:ττa μέι• άμαρτία; τqj άδελqιp 
ιlφέι•αι άμuρτάι·οι•τι εi; uύτόι•, όγ-

ii δr)ψ δέ ,ιιιικέτι. t~:το δέ τοϋ σωτιjρο; 
ri.ι; διδάσκοι·το; καΟε!;όμει•ι)ι· τιι•α 
r'ιριΟ,ιιείι· τu άμιιρη}ματα τoii :τ.Ιί.α; 
εi; αvτι)ι·. ϊι•α τa μέι• ·.~έ:τ.τa καΙ τa/ 
έβδομιίκοιοτrι κrιl έ:τ.τa συγχωrJ!ί ά:τ.ό 

Ι ο δέ έβδομ ηκοστοii όγδόου ,ιι ι) άq !ί τιp 
ι}δικηκότι αύτόι·. :τάι·υ μοι δοκεί εv
ηι?ες εϊι·αι καΙ aι·άξιοι• καί τ ιjς Π Ιτροι• 
:τrιρa τιp Ίησοii :τροκο:τιjς καί njς 
τοϋ Ίησοii Οείrι; μεγιι).οι·οίrις. μι}-

1 5 ;τ,οτ' οvι• κuί τrιϋτα lχετο.ι συγγε

ι·oii; U.σαrμία; τcp »aκούσατl μου 
τι}; qιιJJ•ij;. γιΨαίκε; Λάμεχ" 

2ο καΙ τa έξιj;. 

25 ; τοι• μέι· ο~ι· άί.ηι'Jιj και ως αύτό; 
ι'lι· lσαqι}Ι'tσει• ό Ίησοϋ; εi; ταϋτα i.rJ
γaι•, εί τι; ιjδη q ίί.ο; γέγοι•ε τιp 
'Ιησού, ι~Jς μιιΟητεύεσΟαι τrp ;τ,ι·εύ
ματι rιύτο,ii qωτίζοιτι τό ι}γεμοl't'κόι· 

30 τού έ:τl τοσόι·δε :τ.rJοε ί.ηί.υ{}ότο; 

κατ' άξίαι•, είδείη ύ.ι•. ιjμεί; δέ, οί 
τοi' qιί.ικοv :τ.ρο; τοι· Ίι1σοϋι· μεγ{-

16 αcιι. 4. 23 

2 ύπέρ :'\1 ι· r~); < Ha αίροι•-

,ιιi1•οv Κι iρομέι·υυ :\Ι Η J,',) όγδόω Η 
β α 

6f καίJεζόμΕJ"ύι• τιι•α (:'\IC, τι )la) r:Ί; δι-
'1' 

δάσκοντο; ιίριίJμείι• :'\1 ~.!Ι ~έπτά ... 
καί iπτά Dicllι, νgl. ιat. έβδυμηκσι•τάκι; 

f:rτιί :'\1 Η Ι -1 ι :ι μιί:rοτt· :\Ι 2:i rιύτό Η 

qno<l }Jntatιιr sinφlicit.eι· <lictul11, 
a l'ι'tι·ο qιιasi }Jntanti Sι'}Jtcιn pcc
cata fratri diιηitteι·c peccanti in 
sc octannn aιιteιn ncqι1aqnaιn, a 
salnιtoι·c anteιn qιιasi docente *** 
}ΙΙ'οχiιηi iιι sc }Jeccata non sο]ιιιη 
Sι'}>tι'ηι <liιnittι'ι'ι' οροι·teι·e se<l 
ι'tia.n1 Sι'}Jtιιaginta se}Jteιn, post 
se}Jtιιaginta anteιn SC}Jteιn iaιι1 
ιιeqιιe fι·atri <liιnitteι·e, satis ιnihi 
Yi<lctιιι· ι'ont.eιιψtibile ct indl
gnnιn et qnantιιιn a<l Petι·i }Jι·ofec
tιιιn in ('lιι·isto et qιιaηtιιnι a<l 
('JH·isti eιninentissinnnn intellec
tιιιn. ι'ι·gο ne fortι' et.iam Jιaec 
yeι·ba lιalJent aliqnι'n1 sinιileιn iη

tι'Ιlι'ι'tιιηι eis quae dicιιntnr in 
Oenι'si: »a.ιι<litc yeι·ba ιnea, ιnuli
eι·es Lanιech, 

qιιonia.ιn ocei<li Yiι·nιn in vulnere 
ιneo ct iιn·encιn in liYore ιneo; 

q ιιοηiaηι se}Jties Yin<lica tιnn est de 
('ain, de Lanιι'c]ι aιιteιιι septιιa

giι's 8C}Jties(( / 

2 μιιtιιηtί] ,-gl. ιlazιι S. 283, 14 

πestίιιιαι~s :) *** Ωίel1l κι Κοι>, 

,-gl. gr. 16 ιιabι•nnt (:c 

62(1 
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Ο οι•; ύ.:rlJi.fl:rιίμt·ι·ιJι. ιίγιι:r ι1 τιίι·. t-l 
κιϊι· :rt·!,μi.ιιί.ιjσιιι έ:ιί fi!!ιιχι) ι)ιΨrί.,ω·Οιι 

τι'ι κι.ιτι.t τιίι• τιί:rω·. 

j.!OιΚFJ" OV/" tJ ,tιt~J• {ξ Ιl!!ΙΙ'Jμιj:; Ε~!!γιιστι-
;j κtί; τι.; t'iι·ιιι κι ι/ /:rί:rω·ο;. ύ ι)έ 

{;πά :rF(!ιlχι'ΙΙ' ιΊ.ι·ι.ί:rιιι·σιι·. κιιί :l[!tί
σχt·.;. ιi ι)·ύι•ιισιιι τιίι· μt~ι• ιiγιι:rι;jι•τιι 

·τοι• κύσμω'" καΙ τι.t τοι; κιίσμιη· 
Ε~!!γαi:.ιίμt·ι•uι• κιιί ιίί.ικι'ι :r!!ιί.ττοι-τα i.t!-

10 γηι• ι'iμιι[!τάι·t·ιι• i~ ιίκι;/, κιιί τιί τέ

ί.ΙJ; αι~τιΓι t·ίι·ιιι τ ιj; ι'i.μιιgτίι.ι:; τtίι• i:rτu 

ά[!ιΟμι)ι·, ι;; τοιοίiτιίι· τι τόι· Πlτ[!ΟΙ' 

ι·υοηκι)τα i:rτά. σι•γχωψίι• lΟ/λειι• 

ά,tιtL[!Τίιι; τι;jι• ε/; ΙLVTOJ' ιί,tttιf}TIJ-
15 μ/ι•ωι• τιτι u?Jt).rι ι'f'J. t~:rt•t fJE~ αί κατά 

τά; μοι•άδιι; δεκιίδε; κιιί iκατοπάδε; 

λιίγοι· μ{ι• τιι·α κοιι·όι· aι•ιιί.ογίιις 

έχοvσι :rρό.; τόι· έι• μοι•άσιι• ά!!ιΟμόι•, 

?Jδει δt~ έ:rιτειι·ιίμηιίι· τιι·ιι καί ·/:ri .. 
:20 :rί.είοι• (τά άμι.ιQτιίματι.ι/, διά τοϋτ• 

~ . ·ι - . β, 
οιμιιι τ οι· ιισοι'Ι' :rf}οσ:rαt]ι.ιΙ.ιψ αι·ειν 

τι!J έ:rτά άQι{) μιy καί τόι· έβδομ ιίκοι•
τα, καί ί.iγειι· U.ιι FσΙΙ' μέι• δt·ίι• γει·έ

σΟαι άδεί.qοί; τοίς έπαϋΟα καl είς τά 

25 ηjδε :rράγματα ά,ιω.ρτιίσασιι• · εi 

3U 

... ' • β' ' ' \ , 
ιJε τι; ·υ:rερ α; τα κατα τοι• κοσμοι• 

καί τοι· rιίώι·α τοϊ-τοι• άμαρτιίσαι, 
έάι· καί τούτο μικψ)ι• τι ?ί, ούκ/τι 
iiι• έχοι εi'ί.ογοι· άμα[!τιώι• ίJ.ιμσιι·. 

ΙΙΙΙΙΙΙ<'Ι"ΙΙ:Ο: ιη~ο ~"<<'χtιι:-: Υiιl~tιιι· ι•:;sι• 

ιψcι·ί:-; ι_·t lιιlιω·ί:-:. scψtίιιιιιs aιιteΙη 

ι·ι·ιιιιιιs<ιtίοηίs. l"t νίιlι•. si }ΙΟtι·:-: 

[ίηtι·llι·~ι'Ι·ι·] ι·ιιιΙΙ ψιίιlι·ιη. ψΙΪ 

ιlili~it "ηιtιιιιlιιιιι•· ι•t ι•η φιac ι;ιιηt 

in ιηιιηιlο Ο}ιι'Ι'atω· ι•t !>Hι•cιιlaι·ia 

agit. ιli~en• SC'XΪC:'; JΙt'ι-~aι·e ~t 
fίηι•ιη ι'Ϊ }J('CCRtOI"I\111 ('SH' ll\1-
IIICI'HIH 8C'}ΙtΪI1llllH. taJc eι·go a}ί

φιίι) intcllι'xit I)etnιs. :,:ιψteηι 

}>ι·cca ta ΠC'~tiιnan~ ίιιclιι lgeι·e }Η'Ο

χίιη i ~<ιιi i11 sc. φιοηίaιη a ιιteιη 
ιlcc~ιιl~s ct l1ecatontaιiL"s aliq ιιeηι 
sι•nnoneιn cοιηιηιιηeιη lιa \)ent aιl 
ΙΗΙ111eι·ιιιη φιί in ιnonaιlibιιs cst. 
et sι·iel>at l'lll'istns extenιleι'C' 

aliφιos }>ecca ta sιιa ι·tiaιn ιιl

teι·ίιιs. }JI"ΩJJtι'l'e<ι acstiιnn ('IHi
stιιιη iιιxta sι·ρteηaι·iιιιη 11ΗΙ1Η"

ι·ιιηι ctiaιn se}>tιιaginta aclιliιlisse.
nt ιlicat I'eιnissioneιn fieι·i ΟJ>οι·

teι·ι· fι·atι·ibιιs in hoc ιηιιηιlο de
gcl1tibιιs et secιι11ιlηιη ι·cs Ιιηiιι~< 

ιηιιηclί J>eccantilJns: si aιιtcιn ali
<flΙΪs sιφergn·ιliens ea. J>eccata. 
φιae fieι·i solcnt in ι·el)US ιnιιn

ιlialilnιs et ::~aecηla.ι·ilnιs. ιιltι·a 

4fl \'gl. Haι·naι·k ΤΓ. 42. 4. ι 11 Α . .ι - 4- ~~!. :J \'gl. C:1 Xr. 211.1 Οι·. -
~r \'gl. 1. Jol1. 2, 15 

4 ;) έQγuτικό; C1 Χι·. 21U IIJ έ~(u· 
κι;/ ΚΙ nacl1 Di~ω Kol", ,·gi. lat. 
11 uvτιp Ηιι. ,-gl. Iat. uvτιί.ιv :\1 Η 
14 uvτό )1 ! ιίμuρτημ~~ι•υι• Η ΗΙ j'jδει ι• 

ίjδη )! Η <έ:ri-uμuιJτιίμuτu> Κοι', 

νgΙ. Iat. :ri.είQΙ•u :\1 Η ~· τόν] έi; τόι• Η 
2~ τι ιί ΚΙ Koe, Ygl. lat. είη :\l Η 

4 scx (; ο [intι•llcger~] ΚΙ 

IU .:ε•xies R ll Pa><ciι ><ι· χ (; ><t.>pl ίε's L 

J 2 sιψtίιηιιιη] ,;(ΊJteιn ~· 

*** ~ ])j('\11 κι. \'gl. ι;rι·. 

ιlo.e l'.'t l1eι·ntonto.ιlnι• ~· 

tι•11aι·ίιιιη μ "~ΙJtt>ιΗιιη χ 

};) ηιιtι•ι11 

16f ιi~Cfl· 
~~ Sε'\)· 
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;; ι} γι ι!? ύ.q fσι; i:rl τά ηjδf q.f)ύ.ι•fι 

:r!!ύ.γματιι καΙ l1• τοίς τj}δε 1}μαρτη
,ιιl1•οις (δικαίω; :ταρέχεται), fίτε 
β 'δ ι ' "' "' ρα /01' γειΌιτ α.ι• 11 αφfσι; fΙΤε 

τύ.χιω•. uvκ έστι δέ ύ.φεσις ovδi 

111 ύ.δfί.ιμ~ τι~ ύ:rέρ τά iβδο,ιοίκοντα 
κu.l i:ττiΊ. ι},ιιrιQτηκότι. 

15 

t•ί':ruι; δ' uι· τόι· τοιι)1•δf ύ.μαρτά

::!.ϊ ι·οηα ιj ιJJ; flς Πlτ!_>Ο1' lι.δfi.f(ό1• 1] 
ώ; flς Πέτρω·, ού μι] κατισχύοvσι1• 
>·ψJοι· :τ·ύ/.αι<<, 

311 κατά ,ω!ι, τά τοιάδf ύ.,ιιαρτι}ματα έ1• 

τιfj iί.άττοι·ι είι•ιιι rιύτόι• &ρι{Jμφ 
τιjς άμαρτ{ας · κατά δέ τά έτι 
χtίρο1•α iι· τιp a!_)ιΟμιp τιfj ,ιο) έχοιη 
ύ.rμσο· ύ.μrι!_)ηJμάτrιJJ'. 

3.ϊ 

26 Ygl. j.\Jattlι. 16, 18 

ί (δικαlω; :rα(!έχεται/ DiclΙl ΚΙ 

Koe, ''gl. lat. 26 Πέτρω· + τόv j.\J 

}Jecca,·erit (si tamen et hoc pos
sibile fueι'it ), iιιηι 11011 habebit 
instaιn reιnissioncιn ρeccatornιn 

Sl101Ί1111. 

qnoniaιn reιnissio in istis 
rebns Ιοcηιη Jιabet et in istis 
}Jeccatis iιιstc }Jrae~tatιn, sive 
tal'Cliιιs fiat ι·eιnissio sive cito. 
non est ergo ι·eιnissio neqnc f1·atri 
qni Ι'Ιηpι·a septuagies septies 
νeccat. 

consiclcra anteιn (si }JOtes), et in 
natιιra οωηiηιη }Jeccatorιnn ubi
cnmqne '·cl qιιanclocιnnqne fac
toι·ηnΙ Yel fieι·i }Jotentiιnn, quo
niaιn est ιliffeι·cntia., cognationeιn 
aliqnaιn habens acl ηιιηιeΙ·οs, ut 
clicas οηιηίωη }Jeccatorιnn pessi
ηιa essc qnac snnt sιφ1·a nnnιe
nnn septnaginta septeιn, qnando 
nec Iesns consiliatnr Petro suo 
renιittcre sιφι·a nιnnerιnn ίllηιη 

JΙeccata. <•tιο;ί a fι·atre fiant in euιn. 
aιllnιc antcΙn consi<lω·a (si potes) 
secnnιlnιn ea qnae cle Peti'O tra
diιlinιns, cui portac non }JraeYa
lent inferonnn, ct hic intellegeι·c 
einη. nt φιasi in Petrnιn aliq11is 
}Jeccet, qni in talen1 peccaveι·it 
qnalis fnit Pctnιs, et sccιιnclnιn 
JιniΙΙsnιo<li qnide1n peccata csse 
cιιηι in nιinori ηηη1cι·ο }Jecca
t.onnn, secηncluιn pei01·a antem 
ρeccat.a esse cηιη in ιnnneJ'O non 
lιa lJenti peccatornιn reιnissioneιn. 

1/2 possi!Jilc] 1. pιιsillιnn Koe, 
Ygl. gι·. 24-30 lat. st.inυnt sc\Ιlecllt 
zιι gι·. Ζ. 24-27 32-34 pecca
tunnn- nn111ero γ* < L 



1\rιιt.tlι. I Η. :!:! ( -:\.">) Ί'οιιι. ΧΙ\', :"i. ι; 28;} 

1 (ί •. fιu τοίiτrι Ι.f'γιιJ·ι',ηίι·· 
, 'Ο -β , , - , 
ιιιμοιιιι η η ασιΙ.fΊιι τωι· ιJΙ•· 

I! ιυο ιΤJ ι• ιlι• {)(!ιό :r φ β ι ι σ ι i. ε ί, δ σ τ ι ς 
1} ι? Ο. η σ f' . σ υ ι• ίi (! ιιι i. ιί γ ο ι• /lf' τι 'ι. 

5 τιΤJι' ι)οι~ί.ωι· ιιι;τοι1(1~.:!:~[ :ιϊj). 

IO 

15 

:!t) 

., . 
• n 

31) 

1 _lιά] \'Οι'!Η'Ι': llujt τυϋ {Jιισιί.έω: 

τυϋ σvι·ά~αι•το; ίΔγοι• μετrί τώ1• δοt~λωι• 

αύτυύ, ιfι :l'}orrιίzι9ΙJ tίτει}.iτη: μt•')ίιιιι• 

ταiΔι•τιυ1' Η 

li. lιleo ιlίr·ο ι·oln".~: sίιιιi/e e8f ti:?l 

ι·eyηuιιι caeloι·unι Ιιοιη i1ι i Γeyi, q·ιι i 
ι·οl1ιίt rαtioιιenι poneι-e cιιηι seπis 
81/1.8. 

et cuιn coezJίsset Ι'ιιtiuιιeιιι. μοιιeΝ~, 

ούlαΜιs est e·ι: 1ι.ιι1ιs, φti ιleiJebat 

ιlecetn nιilirι tale1ιta. C?ιιη αιιteηι 

·ιιοιι lιaύeι·et 1ιnιle l'eιlderet, i1ιssίt 
e1ιιη ιlοιιιi111ιs ei1ιs ι·eιιtιιηιlαrί et 
·ιι.ωι·e-ιιι eίιιs et .fΊϊίοs et οιιιη1'α q-ιωe 
lια!Jeύιιt et ·l'eιlιli ιleiJίtιωι. ]H·ucide1ι..~ 

eι·yo seaιιs 1Ίle αιlοηιbαt e·ιι-ιιι ιlί

cens: rloιn ίιιe, }Jatientiaω lιαύe 1'-ιι 

ιιιe, ι1 ο11ιιι·iα tibi ι·eιlrlαιιι. -ιιι ί
seι·t·ιιs α·ιιteιιι ιlonιin.1ts ser-ι:·i illi1ι8 
diιnisif e~ιηι. et ιηωιe debitιωι ιlί

ηι is it ei. egι-essιι.s αιιteηι servus ill e 
inι·eπit ιιnuηι ex cωιserι·is s1ιis, 

qιιi ιleύebat ei cent·ιan ιle1ιω·ios, el 
te1ιetιs eιωι sιιffοcιιύαt ιlice1ιs: reιlrle 

si quiιl ιlebes. JJrocidens eι·go co1ι
sen··ιιs eius arl ρeιles ei·ιιs Ι"οgαύrιt· 

euιιι ιl·ice118: Jιοtι:e?ιt-iαιιι lι.abe ί1ι 

ιιιe. et οιιιιιία tiύi reιlιlαιιι. ille 
αιι.teιιι 1ιοΖ.ιιίt. serl aύiit et 1nisι"t 

eunι ·iιι. cαι·ceι·e1ιι. clωιec reιlιlaet 
ιleύit·ιιιιι.. ι•irle11.tes au.te11ι. coιιse1τi 

eiιιs qιωe jieύa.1ιt, co?ιtt·istati stιιιt 
ι·alιle et ι·e1ιientes e1ι.arrcιι•erunt do
nιitιo sιιο οnιιιiα., q·uae factιι su1ιt. 

1 iιleo νobis] ΥΠ secnndnιn 

ιnattnn. Ιιι illo tenφω·e dixit i11s 

c\isciρnlis sιιis )JaraiJo)am 11anc r. 
S ι\eceιn ιnilia] (ei) mιιlt>> (Β) (: 

::ο;-2~6. 11 cιιω-νestι·is] et reliφω. 
oωelia Oι·igenis c\c enιleιn lectione I, 
20 clinaι·ins Ga 2;) reιlιlaιn tiiJi 

Ga Β 29 eins < Β J qnae fac·i•·-

IJι:ιt. U 30 Yalι\e < Ω 
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Ή μiι• -:rεΙJίι•οω. τιj; -:rαρα
βοί.ιj; διδάσκει ι• βοvϊ.ετα.ι σι•γχω
ρητικούς εlι•αι τιίJι• εί; ψιό.; ιjμαρτη-

15 μlι•ιιJΙ' τοίς άδικιίσιισιι• ι}μό.ς,. καί 
μάλιστα εl μετa το ύ.δι;:-ιjσιιι δlοιτο 
τοϊο 1/δικημέι•ου ό ιiδικιίσιις. σι•γχω
ρηΟιjι•αι &.ξιιίJι· α·ύτί[> τa -:rροημαρτη

μlι•α. καί ταvτα διδάσκειι• 1jμaς 

20 βούλεται ή παρrιβοϊ.ι) παριστaσα δτι 
καΙ. τιίJι· 1jδη σι•γχωρηΟΙι•τωι• ι},ιιίι• 

ύπό τού Dεοϊο ίιμαρτημάτιιιι•. lφ' 
ol; aφεσιι· είί.ιίφαμη. lκ-:rρα.ξις γέ
ι·οιτ' άι• καΙ. μετa τι)ι• afμσιι•. εί 

25 μι) r'ιφίοιμει• τοί; ψιύ.; ψ~ικηκόσι 

τά άμαρτιίματα αύτιίJι·. ι(); μηδi 
η)ι• τυχοϊοσαι• μι·ιίμηι• έτι lι• 1jμίι• 
καταϊ.εl:-ιεσΟαι τοϋ 1/δικιjσΟαι. 
άλί.' δλn καρδίq. ύπd άμι•ησικακία:: 

30 ι:Jφεϊ.ημlι·n (οι~ τιj; τι•χοvση; ι'ιρετιj;) 
συγχωροίμπ τι~ ιjμύ.; άδικιίσαι•τι 
τa ΚfιΚiίJς εί'ς τti'U IJflWI' ά;τ' αύτοiϊ 
καΙ. l-:rιβουλευτικώς :-ιε-:rραγμέι•α. 

1:!- :!6 Ygl. Π 20ί, 13- S An. 

tιιnc. 'l:oca?ιs e1ι1ιι (/οιιι i1ιιιs S?t?ιs 

ait illi: se1·ι·e neqιιωn., o1n1ιe de-
1Jifιt1ιι (li1nisi tibi, qιιοιιiωιι ro
gasti 1ιιe. ιιοιηιe eryo ΟJΙοrtιιίt et te 
ιιιisereri co1ιsetτi t·ιιι', sirιιt et ego 
ιnisert·ιιs sιι.ιη tιιi 1 et iratus dο
?ιιinιιs ei·ιιs traι/i(lit eιηιι tortoribus, 
rloιιec reιMeret ·ιιrιiι·ersιιιιι ιlebitιωι. 

sίr et }Jater 1ιιe·ιιs caelestίs faciet 
ι·obis, si 1ιο1ι 1'e?ιιiseritι:s lιo·ιιιi1ιibus 
ιιη·ιιsφιisqιιe (/e corclibιιs ι•estris. 
I>J'O)}Ositιπη qni<leιn }}arabolae 
nιlt <loceι·e nos fnciles esse ad 
in<lnlgen<lnιn eis, qιιί nocnerunt 
nobi~. ιηιι.χίιηe si μostqιιaιn no
cnι'l'int, sntisfaciant nocitis nobis 
et ιlt>}}recentιn· <1aJ·i ~il)i veniaJn 
eω·ιηη qnae offendenιnt. illud 
φιoqne nos inst.ntit, qnod etiaιη 
eω·n1n peccatω·nnι. qnae ia111 
nol}is n <l<'o indιιlt.a snnt, J'evo
<'ntionel11 fnciet <lens etiωn post 
inclnlgentiιnη, nisi inclnlsei'ΪJnus 

offen<lent.ibns nos ita ex col'(le, ιιt 
ηec nιoclicaιη nliqnanι Ιηeηιω·iaηι 

offensionnn1 eannn nριιcl nos J'e
i'el'Yeηωs. 

14 άμuρτημάτωι• )I 18 uύτώ 14 nocιιι•runt] nocιιerint μ 

)IH 1S,"19 ήμαρτημέι•α. Η :!2 τού J:i/16 nocΙΙcrint] nocncrunt Β 

< )I 23 είσ:r!]α.ξι; Π 2:J. 24 γέι•οιτο Η 2:ί nec] nc G 
26 uύτώι• + itfι e.r. corde lat. 211 ff δ}.n 
κu!]δίq. ••• ιJJφe}.ημέΙΙΠ ΚΙ ϋi.η Κ'J!!δία ••• 

ι'ίψe}.ημέι•η l\1 Η 29 άι•εξικ,..ικίιι; )I 



)lαttlt. I Η, 23 (- :J;i) Το ι η. Χ I \', ιΙ :!87 

.1/ετιΊ Μ τιjι· :-π!!ίι•οιιιι• τιϊ;; 
:τιιuιιβοί.ιjς lιττι μiι• κιιi ιΊ:τί.οιSστι·
ροι· κιιτιί ί./ξιι• :τι'lσιιι• ιιι~τιjι• /ξπιί

σιιι. ιί)στ' ί'ίι•ιισι'Jιιι ιί:τιί τ ιϊ:: βιισύ.ι•ιιι• 
.i τι7ιι• λt-ί.εγμf!ι•ιιιι• τιίι• t~:τι,llf).ι7ι:; t~:τi 

τύ ορ·Οι7ι; ζηη·ίι• βκιιστιιι· τι7ιι· :τ!!ιι

γεγριψ μlι·ιιιι• :τ(!οκι}:ττul'τιι. 
f!στι Μ (ιfι:; t-ίκιί;) κιιi i:τιιι•ιιβεβηκι•ίιι 

διιίγησι; κιιi δι•στlκ,ιιιι!!τύ:; τι:; 
Ι ο μ ι•στικωτ/ρα. κιιι?' ι] ι• 

άJ•άλογοJ' τιιίς fαμηJ•ευ/Jι--ίσιιι; ύ:rι} 
τι(ιι• ει~ιιγγt-ί.ιστι7ιι· :τιι(!ιιβιιλιιί; 

ζιιτι}σαι τι; ιίι· έκιιστιιι• τι(ιι• iι· 
, , , ~β .. \ \ , 

τα-vτη. οιοι• τις ο ιισιι.ευ; κ ω τι ιΈ; 

lii οί ι~οi::ί.ιιι κιιi τί; ιί ύ.ρχιj τοϊο σ ι•ι•ιι ί
ρειι· λόγοι• κιιί τί; ό εί; :τοί.ί.ι(ιι• 

ό f(E ι λ έτη.; τ α ί. ύ. ι• τ ω ι·. τ ί; τε ιj 
γιΨιj αι1τοv ΚU.l τίι•α τa τέκι•υ. ΚU.l 
τίι•α τa :τιιρa τιιvτα ί.εί.εγμlι·α 

'>Ο , .., ., , .. ~β - :ται•τυ., ατιι•α εκf·ι.ευσFι' ο ιισι-

ί.εi•.; :τ ρ υ. Ο ιjι•αι δ:τi(! τoii iί:τοδιι
{) ιj ι• ιιι τιjι• όψιί.ιjι• lκ τι(ιι• ύ:ταρ

χι)ι•τωι• lκείι•ου, τί τε τό lξεί.Οείι• 

τόι• σvγκεχω(!ημέι•οι· τιί :τοί.ί.ά τά-

25 λαι•τα καί. τί.; ό εvρεΟεί.; τι(ι ι• ··σ ι'Ι'- > 
δούλω ι• εί.;, ov τιp οίκοδεσ:τύτη ύ.ί.ί.ιί 
τιp σvγκεχωριιμlιψ · δούί.ιp :·· όrμί-J 
• ' 'β ,.. ~ ... {) ' -
ι'.ωι•, και τι ο'υι.ετυ.ι ο υ.ρι μο.; τωι• 

lκιιτόι• δψuρίιιιι•, τί δf τι) l:τι•ιγε 

30 λέγωι•· ά:τιίδος εί τι οτεΟ.t·ι.;. 
καί τίς 1j ιι vλακιj εί.; ι} ι• ύ.:τ ε i. {) ι;JJ' 
t~β ιιί.ε τόι· σύι·δοι•ί.οι· ύ σιτχωρηΟεί; 

:τάιοτα τα τάλιιl'τα, τίι•ε.; τε ο ί 
λυ:τηΟέι•τε; σύι•δοι•ί.οι κui δια-

35 σαιrιίσαι•τε; τι'fΊ Κt'(!ίψ :τάι•τα τa 
, ' , "" β 

γει·ομει•α, και τιι'f; οι ασα-

ι•ισταί. οίς :τιιψδό{)η ό f ί; r υί. α-

9 διιίγησι;] 1ί διιί;•ησι; :\Ι 

2:),':!6 <σι•ν)δοίtί.οιv Κ.l, Ygl. [at. 
:!ο (δοι~ί.φ, Κοι', Ygl. lat. 32 fβιli.ί.ε :\[ 

I>o~t Ιιaηι· ]Jaι·niJol:ιι\ νulιιιιtιιtι•ιη 

ι·~t φιίιlcιη <•t ~inηιli<·itι•ι· J)(.'l' 

~in~nl:ι νι·ι·Ιιa eaιn ιliscιιtι·ι·c ιιηi

\'('Ι'ΗΙΗn. 11t nc·gotiι•tnι· φιi~ ex 
iι)~fi <lisc·ιι~:;ione <iictnι·nιn, φιi 

singιιln ιlili~<·nter inφιiι·it. 

est ι•t ~ιι ],}j ιηίοι· ('X}JO~itio 

et ιιι~·steι·ialior. secun<lιιnι φιιιιη 

ι·ationis e:.:t φιaε>ι·ere, qnis ι>st n·x 
et φιί serYi et ({lΙO<J ιη·iηc·Ϊ]>ΪΙJ111 
})Onι>ncli ηιtίοιιeιη c1ι ιιι seι.,.ίs, ι>t 

qιιis est rle!J-itor tαletιtοι·1ιιιι. ιιιιιl

tοr1ιιιι et qιιιιe ηχοι· ei11s et qui fi
lii ι>iιιs et rι naeon11ιia e1Όιι.<J. q nae ι"Cχ 
ι·e?Ιcli praecηJit, ιιt. ι·eclrlat·ιιr cle
bitΙΙ111 cle facιιltatilHιs eίιι~; qηicl 
est egι·ecli ι>ιιιη. q ni acceιJit in
clιιlge11tianι t.ale11tonnn ηηιltο

ι·ηιη. n•l qnis e:.;t. ille cο-ιι8e1'Ι'1Ι8 

ιιηηs. q ni non }Jatι·ifιιιnilias, secl 
seι·νο i11(lnlge11tiaιn clebit.ω·ιιιn sη

οι·η111 conseento cle1Je1Jat, c•t qιιid 
si1Ji vιιlt 11ιιηιeι·ιιs ce1ιtιιιn cle- r.22 
ηaι·ίοrηηι. et qιιi<l est offocaι·e et 
(lieeι·e >·ι·eιlrle φιοfl ,zebes", et q nis est 
illeι>an·eι·. ίηφιeιη ab·ie1ι.~ eonseι·

yuιn sιιιιιη (/etι··ιιs-it i11dιιlge11tiaω 

eonsι>cntns talentoι·ιιnι ιnnltonιll1. 

c·t. φιi cοιι8eι"Ι"ί, qιιi snnt co11t-ι·i
stati et ιlοιιιί1ιο nnntiantes οιιηιiα 
facta. et cι ηί sιιnt tnι·torι·s φιίbιιs 
tι·aclitιιs est ί:ο.:, qni eonseι·vnιn 

ι;;nιιιη ιletι·ιι8ίf in cιacerenι, et 

I; φti Pnscl1 <χ :!ιοi cffocιιι·e L 

:JO /abiι·n:<> Diclιl, Ygl. g1·. 
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κ ι) 11 τόι· σύι·δοι·ί.οι· βrιί.ώι·; και :τιϋ; 

α.,"tέδωκε :τα.ραδοΟεlς τοίς βrισα-
1•ι στα ίς :τ ίiΊ• τ ό όφε ι i.r)μ ε1•ο ι•, 

ώς μηδiι· Ιψείλειι• έτι; 

5 είκός δi καί α.υ.rι τιi'CL δίΨασθαι 
ι'.ίι• ύ:τό τοϋ έξcταστικωτέρου :rροσ
αχΜjι•αι τιΊJ λόγφ, (rj!' τψ· δΙΙί
γησι1• καί τι]ν iρμψείaι• μείζω•α ή 
»κατa ϋ.ι•θρω:τοι•<< είι•αι ι•ομίζω καί 

ιο δεομέ1•ψ :τι·εύματος Χριστο·ϋ τοv 
" ~ τ ~ 

ειποι•τος αvτα, ιJ'α ω; ει:τε1• ο 

Χριστό; 1'01JO}j. ώ; γaρ οvδεί; >>οίδΕ!' 
άι•{)ρώ:των τa τοv άι·Ορώ:τοv εί 

,ιο) τό :τι•εvμα. τοv άι·Ορ(():τοv .το έι· 
15 avτιp, καί ούδείς οlδε τά του Οεοϋ 

εl μ·ι) τό :τι•εvμα του Οεοvιι, οiJτω; 

ούδείς οίδε (μετa τόι• Οεόι•} τa 
ύ:rό τοϋ Χριστού λελαί.ημέι•α l1• 
:ταροιμίαις καί :τrιρr.ιβολr.ιίς εί μι) τό 

211 "'\"ριστοv :τι•εϋμα, o·v ό μετέχωι• 
ού μόι·οι• καΟό Χριστοϋ έστι :rι•είiμο.. 

άi.i.a καί καΟό Χριστού ώς σοrία;. 
<καί) ώ.; ί.όγου, {)εωριίσαι άι• τa 
κατά τόJ' τόποι• αύτιp U:toκr.ιi.υ-

:?fi :ττόμειπ άλί.a :τερί μiι• η"jς άι·ωτάτω 
διηγιίσc(Ι/; ούκ έ:ταγγελλόμεΟrι μiι• 
ού μιjι• ούδ' ά:τεί.:τίζομε1•, ύ:τό 

Χριστοϋ, δ; έστι σοqία. Οεοv, βοη
Οοvμε1·οι καταί.r.ιβείι• τa έν ηj :ταρα-

311 βολιΊ δηί.ούμει•α · :τ&τερο1• δi ιί.ίστε 
και ύπαγορευθι"jι·αι τa τοιαύτα ηjδF. 
τfj γραq !Ί 1} ,ιι ιί. ι'Jεό; rίι• ύ:rοβάί.οι 

q ιιοιnοclο ι·erlcliclit tυι·toribus tra
ditιιs οιιοιe q·ιιοιl ιlebuit, nt iam 
nihίl cleberet. 

ό-10 Ygl. Π 2Ui, Sf λιι. - !Ι \'gl. Gnl. Ι. 11?- 12 Ι. Kor. 2, ll -
28 \'gl. Ι. Κοι·. Ι, 24? 

;j εlκώ; Η 6 έ;ετrιστικστfρσι• Η 
12 1'σηθείη )[& 1:1 τού iΊ.J•Ο(!ιh:ιοιο < Η 
1 i τόι• < )[ 11\ τσϋ < )[ 2:1 (καί' Koe 
2! αύτr[ι t' ιιι'τό Η Ει• τι;) :\I :?8_1~9 β0ηΟού
JΙΕ1'σι σόrι·ία θεού Η :~ l ηjι>ε < Η 

1 l'Nlιlίclit !! ι·ε>ιlc\ίt χ 
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lι• Χριστrp :ιοιιjσιιι τrί ιίρFστόι· 

rιύτφ, μι)ι•οι• ίι•ιι ι)οι? !i κιιί :ιερl 

τοvτιιιΙ' ό ι•διa τοίJ :ll'f"Vμιιτο:.ι< διδό · 
,ιιει·ο; ·-ί.ιίγο; σιψ ία;" ιί:rιί τοίi Οεο iJ 

;i κιιl ύ "Κιιτιί τό πι•ι,:ι~ιιιιιι έ:rιχορη-
, .. ' ' 

γοt',ΙΙΕΊ'Ος »ι.ιη•ο; γι·ωσεω;οι. 

ί. ΏμοιιάΟ ιι (,-ιισίι·) ι} βa-
111 σ ι ί.ε ίιι τ ώ ,. ο ι~ ρ ltl'(ίJI' κιιί τa 

f~ι7ς. εί δi βu.σιί.εί ώμιιιώΟη 
τοιιpδF κιιί τοιάδε :lf':lΟΙΙJΚι5τι, τίνα 

15 χριj ί.Ιγειι• ιj τόι• ι•ιοι• τοί' θεοϋ; 
ιιvτό; γάρ f:στιι· ό βασιί.ει\; τi;Jι• 

οί.•ρω•ιί)ι·. καi ι;)σ:ιερ ιιι~τό; έστιι• 

ιj ιιι~τοσοιr ία κιιί ιj uvτοδικωοσvι·η 
κu.l ιj u.vτoαi.ιjι?Ft/1.. οi'τι•ι μ ι}:rοπ 

~ ' < ' β • ' β • ' δ' :.ο και η ιιι•το ιισιι.t-ιιι. ιισιι.ειιι ε 

οι1 τιί)ι• κάτω τιι·ό; οVδέ μ/ροι•;. 

τιίJΙ' ύ.ι·ω. ai.i.ι1 :rάι·τωι· τι;jι· iίι·ω. 

Ιlτιηι ώι·ομάσΟιισω· ο!:ρω·οί. 

κaι· ,;ηηj; δέ :rιa; "ιιύτι;jι• lστιι• 1J 
:25 βu.σιί.είu τιί)ι· οi'>ρω·ιί)ι··•. ! 

δ-ύι·ασαι ί./γειι• οτι ιιvτ{i)ι• έστιι· ό 
,, ' (I' , β • ' ' ' 
.1.ριστο;, καιιο αυτο uσιι.ειιι εστιι·, 

βιισιί.εvι•>Ι' κιιθ' iκάστ ψ 

311 έ:ιίι·οιω· αvτοv τοv μψ~/τι βυ.σι
ί.ει•ο,ιιέι·οι• v:rό τ ιj; άμα(!τίας' βασι-

111111 ΙHII)C }>rO]>O~itaιn f'ΧJΙΟ,..ίtίο
ηι•ιn tangaιη ιι~. 

ί. S-ί ιιι ίle (ίηφιίt) est ι·eyn ιιηι 

cιιelω·1υιι Ιιοιιι ί·ιι i regί. ~i regn~ιιιι 

caeloruιn nd.sίιιιίlαtιιιιι est cηίdaιη 
lιωnίni regί, YΪ(lcaιnns in priιni:o<. 
qniιl sίt }ιοc ΪJΙSΗΒ1 re(J1l~llll Cαe{ο
ηιιιι q ιιοιl αdsιΊιιilαtιιιn est lιo
nιini regί ηίr,:ί fili11"' (lci. Ϊ})Se e:,;t 
eniιη regιι.~ι1ιι caelor1ιιn, ct sicnt 
ipse cst sa })icntia, iι)se C8t· iιι~titia, 
ip~e Yeritas, ita iρse est regnnω. 
regn ιι ιιι η ηteιιι non alicnin:o: eοrιιιn 
qni snnt deorsnιn nec qιιοηιιιdaω 
f'OI'\1111 qui sιιι·sηηι habentnr, seιl 
οιηιιiιΗn qni snnt sιπsηηι, qni 
a1ψe1lati ~nnt caeli. 

secιιn(lnιn hoc (ιicere J>otes, φιο
ηiaηι Ϊ})SOI'tllll est C'lιrί8tιιs, ~e
cιtn(lnnι φtο(} i})Se est ι-egιηιιn, 

regnans cott.idi<' 

2ff Ygl. I. Κοι·. 1:2, 8- ll-:2UU,23 Ygl. 11 :2Οί, !Ι-11 Α11. 

24 )latt.lι .. 3. 3 - :ιιι Ζιι i:rίr·οιω• ,·gl. B{l. η·, 3:2:i, 30 - 3lf Ygl. Ro111. 6, 12 

2 αι'τif> μόι•ιιιι• · Η n J ϊι·ιι δοΟ ιί 
ΚΙ, ηι:l. zιι μόr•ον ίι•ιι z. Β. Oι·ig. hοιη. 
Χ\", Ι in Jer. (IIl, 1:25, 20) iάv 

δοΟε/η )ΙΗ :ι τοι(το )[ .) τό 

< )I ] :2 gι·. kίίι·zt 24 :rι7ι;] τό Η 

αύτο 
:?ί βιισιί.εlα iστί Η 

UrigeΙΙes Χ 

1;) ni:;i < R (:c Ρa,.:ι·Ιι 16 ι•ηίιη 

< R Pa,.<'lι 1 ι·ι•gηιιιη) lat. 1a:; ιj 

(Jαιrιί.εiα ,.:t. rj flιισι ί.ειΙ: 

19 

6:?3 
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ί.εvούσης έι• τι"[J {}ι·ητψ σώματι« 

τών έαυτούς ύποταξά1•των a-&ηj. καί 
~ \ " I β 1 I {)' ' I 
εαν ι.εγω· ιισυ.ευων κα εκα-

στφ• 

.:J έπίJ•οια1' ι.ιύτοV~ τοιοϋτόJ' τι δηί.ώ · 
βασιί.εύωι·. !ί δικαιοσύι·η έστl καί 
ιί σοrία καί ?ί άλιίfJειιι καί αί 
Ι.οιπαl dρεταί, τοϋ γει•ομέι•ου (διά 
το φορείι• >>η)ν εlκόι·α τού έ;τ;ου-

10 ρανίοv«) οvρανοv 
καi ;τάσης δυι·άμεω::, εί'τε άγγεί.ικι]ς 

είτε τώι• ί.οι;τ;ώι· οι·ομαζομέι·ων >>ov 
ι ~ ι - .,_ ~ .... , ' 

uοι•οι· εν τουτω τω uιωι't αι,ι.α και . . ' 
έν τιp μέί.ί.οπια άγίωι· καί άξίω_ν υjς 

ι.:; τοιαύτης βασιί.είυ.ς. 
αϋτη τοίι'VΙ' 1j βασιλεία τών 
οvρω•ώJ•, ?]νίκα »έν όμοιώματι 
σαρκος άμαρτίυ.ςα έγέι•ετο, 'ί1'α »περl 
άμαρτίας« κατυ.κρίηι »τψ• άμαρτίανα, 

:?U ψ·ίκα »μιj γι·όι•τα« αvτοι• »άμαρ · 
τίω• έ;τ;οίησει• ύπiρ ψιώι· άμαι2τίω•<< 
τών »njς άμαρτίας« tί,ιιώι· φορούι•τωι• 
σώμα, 

ώμοιώΟη άι•{)ρώ;τ;φ βασιί.εί 

2:; τψ κατά τον Ίησοvι· ι·οουμέι•φ, 
έι•ω{)ε[σα ιιvτψ, πί.είον (εί δεί 

οϋτω τολιοίσωοτα εi;τ;είι•) έχοιοτι 
;τ;ρο; το ψ·ώσΟαι καl πάnη εν 
γει·έσfJαι τιp πρωτοτόκφ »πάσης 

ι ~ ~ .... , - ι 

:~ο κτισεως«,ει »ο κοι.ι.ωμενος τψ κυριφ« 

»έι· ;τ;ι-εfμαα :ι:ρο; αύτοι· γίπτυ.ι. 

αύτη δέ ιί δμοιωΟείσα βασιλεία - ~ - - ' ' τω ι• ο υριυ•ωι• τψ κατα τον σω-

τήρα ι·οοιψέιψ ιΊ.ι·{)ρώπφ β α σι
~;;; ί.ε ί καΙ iι·ω{)εϊσrι α!•τι'(J ;τ;ροί.η-

in sensibns eornnι, sicιιt cst ι·e

gnans ε-t iustitia et sapientia et 
Yeι·itas cetera.eqne virtut-es in eo 
qιιi factns est caelulll, }JCI' hoc 
φω<l l)OI'taYit »caelcstis iιnagi
neιn«. 

lωc e1·go regι~u·m caeloruιιt qιιando 
.factuω est »in silllilitudine carnis 
l)eccati, nt dc peccato daωnaret 
peccatum«, 

tιιnc siιιιilis Jactιιs est lιοrιιi1ιi regi 

ιnηens eιηη sibi et fJCI' ωnnia 
facicns eun1 sibi unιnn, et se
cιιndωn lιoc m~ysteriun1 snsce1)ti 
lιoιninis fact-us est Iesιιs Christus, 
qιιoniam »qιιi coniungit se do
ωino fit spiritus ιιηιιs cum eοα. 

lωc itaqιιc regnunι cιιelonιιn, φιοd 

αdsiιιιίlαt-ιιηι est lιoιιιitti regi (et 
ιιηηn1 factιιnι est ei ), })CJ' 

!Ι Ygl. Ι. Kor. 15,49- 12 Epl1. 1, 21 - 16ff Ygl. Rum. S. 3 - 241f Ygl. 
ΙΙ. l{or. 5, 21 - 22f Ygl. Rδηι. 6. 6 - 2!) Υ~Ι. Kol. 1, 15 - :~ο Ι. Κοι·. 6, 17 

3 ί.iγω + ό .:\1 16 uύτοβασιλ<ίu :\1 
1 S iγίι•ετο )1 30 rl ΚΙ, ygJ. la t. I} .:\1 Η 

1 i siιnίlitnιlinι•ιn L 26- :η ιιηί

ι>ιι"- C11ffi CO) J~ιt. \Ιllgι•ηιηι nnd ge
kίirzt :l:H (et--ι'i:- Dielιl. γgJ. gr. 
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:ττικώς λέγεται, οτι t}O/ ί.1ισε σ Ν
ίί.Q α ι λόγο ι· μετά τιu ι• δο1~
ί.ω1• ι.ιvτοϊ:. 

~οϋ:τω μέι• γa(! σvι•ι]ρε ), μη.λει δέ 
5 σvι•ι.ιίρειι• λόγω· μετ' αι~τιίJι•, ϊι•α 

vω·ιϊ ο:τως έκαστος τοίς τοϋ οίκο
δFσ=τότοv δοκ(ιιοις άργt'ρlοι; κuί 
1'ο,ιιίσμι.ισι ί.ογικοί; iχ!!ιίσι.ιτο. 
καl υ.ι}φ{)η γε ΕΙ' τfί :τι.ιρu.βοί.tϊ το 

10 :zαράδειγμι.ι u:zό TlUI' σιΨαιρόι•τΜ• 
δεσ:zοτών ί.ό γ Ο I' ,ιt Ε τ U τ lQ Ι' tδίων 
δούλω1• . 

• J β' δ' ' ' .- κρι εστερον ε 1•οησομει• το 

njς :ταρu.βολιjς ΕΙ' τούτοις δηλού-
15 μεJ•οι• έρείσω·τε; αύτιίιν τι}ι· διά-

1'Οtαν τοί; γιι·ομέι·οις :tαQά τοί; 
οlκω·ομιίσασι δεσ:τοτικά χριί,ιιατα 
οlκέταις καί ί.όγον :τερί αότιίjν 
a:ταιτοιψέι•οι.ς. έκαστο; γάρ έκεί-

20 ι·ωι• ά:το τιι)ι• δεσ:τοτικώι· διι.ιqόρω; 
- β' , , , 
ι.ιιμ αι•ωι• χρηματων κεχρηται αv-

τοίς ?}τοι εlς δέον, ιϋστε αόξάι•ειι• 
τa δεσ:τοτικa χριίfιατα, lj aσώτω; 
aι•αί.ίσκων εlς l1 ,ιο) δεί καl έκχέων 
' , \ , .. β ' ' • 25 ακριτως χωρις ει•ι.α ειu.ς τα εγκε-

χειρισμέι•α. είσί δέ οί τάδε μέν καί 
τα τοσάδε κai.ως Φκοι·όμησαν χριί
ματα έτερα δέ aπολωί.έκασι, καί 
ήνίκα lίν διδώσι τόι• ί. ό γ ο ν σvι·υ.ί-

30 ρο1•τος αvτόι• τοv δεσπότοv μετ· αό
τών, σvι•άγεται μέν :τόσοι• έζημιώ{)η 
έκαστος aριΟ,ιιείται δέ καί :τόlσον 
κέρδος προσ ιίγαγε, καl κατά τψ• 
aξίαν του :τιυς Φκω·ό,ιιησεν i}τοι 

35 τιμϋ.ται ή έκ:τράσσεται ή l:τί τιι·ιίJν 

-:1: (οiJπω μh• γάQ σvιιιjρε) ΚΙ, ,-gl. 
lat. 13 νοιjσωμεv ::\1 lδ αύτών v 
αύτώv )I Η 33 κατά τι'p•] κατ' Η 

έκ 
3ό :rQάσσεται Η 

nnticίj)ιttionenl ιlίcίtιιι·, φιί:ι roluit 
pωιere rat-ionenι cu·nι serι·is 81ιi.~. 

nonduιn cniιn ponit, J>Osituι·ιι.- c:o:t 
autcιn, nt ap]Jareat qnoιnodo 

nnn~qιιisquc ιlοιηίηi :·ηιί aι·gcntcis 

}Jrobabilibns ct intcllcgibili1>us 
pecnniis usns e:':t. 

6 argeιιteis Dielιl, Ygl. gr. u. 
S. 292, 4f et regis χ 

19* 

624 
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μiι• συγχωρείτιιι l:ri τιι•ιΤΙJ• δ' ύ.φω
(!Είται. qέeε τοίιουι· ά:ιό τrίjι· 
είρημέι•ωι• :Ζ(!ιίjτοι• ί'δωμη τά λογικι1 

ι•ομ{σματα καί δόκι,ιιιι τοίi δεσπότοι• 
;"ί άργύ(!ΙΙJ., 

fi:τερ ό μέι• τι; :ιi.είοι·ιι έτε(!ο; δ' 
'λ ι ~ β ι ' ' ' Ε αττοι•α ,.αμ aι•ει. κιιτα γαρ τηι• 

έκάστου δύι•ιψΙΙ' φ μέν δfδοι•τιιι 
''Πέι·τε τάί.αΙ'τα«, ιίJ; δυι•αμέι•φ δι οι-

ΗΙ κείι• τά τοσα.ϋτιι, ϋ.λλφ 1•δi δύοιι. 

ιύς μι) χω(!οϋι•τι τa τοί' :r(!o ιιι~το"ίi. 
aλλφ Ι>δέ έι•<<, (~)ς καί τοί' lτl(!ot• 

ύ:ιοδεεστlρφ. 
πάτεροι· δέ αvτιιι μόι•u.ι αι δωιιο-

15 ρα{ είσιι•, ij αύται μέι• :ιεeί τιι•ιιιι· f1 ι• 

τοίς lξιjς τοϋ εύαγγελίου λέγοι•τιιι, 
είσl δi καί aλλιι.ι -:r:u.ρa ταύτας; κιιί 
' ' "~ ~ β ~ - • ι ι ε:ι α,.,,ιιι; :rαΙJα οΜιι; ευρισκοι•τιιι 

ΤΙ!'Ες, ηj JIEI' όφειi.έται δύο. ι} Jlfl' 
20 πει•τακοσlωι• ό δi :ιει•τι}κοι•τιι δη

Ι'αρίωι•, 1]τοι. ταϋτα -:ιισπυΟέι·τες 

καί κακώς οiκοι·ομι}σω•τε; (έί.άτ
τους τιί δυι·άμει τοϋ τό τάλaι•τnι• 
:rεπιστευμέι•ου), ι] *** ότι μέι• 

25 είλ1ίφασιι• ούτοι, οι~ μφαΟιίκα,ιιει•. 
οτι δi τοσοϋτοι• ό'Jφειi.οι•. α:ιο τιjς 

:ιαραβολi"Jι; δεδιδάχΟαι δοκοϋμει·. 
Εύρίσκοl'ται καl ϋ.i.λοι δ{κα δοϋλοι 

πιστευιίμει·οι ,ιι ι·ιiς έκαστο; aι•u μ/ω•. 
30 καl εί τις δι) κατω•οι/σαι τό :ιοι

κlλον υjς aι•θρω:z{ι•ης φυχιjς κιιl τu; 

πολλι~ διαφερούσα.ς ι:lλλΙίλωι· eύ
φυfας κrιl άιrι•fας εi; :ιλείοι•ιι; τιίjι• 

qιιas qιιίιlaιη qnicleιn aιιψlίηs, 

aliιιs a.ιιtcm accipίt ιηίηιιs. secnn
clnn1 viι·tnte1n eηίιη nninscιιius

qne alii qιιi<len1 clantιιι· >Ιqninqιιι
tιιlenta« qιιιιsi tantnm sιιfficiι-nti 

tι·aι-ta•·e, alii >'ant.eω ιlηο« quasi 
ωiηιιs })Otι-nti, alii ηιι.ιιtι-ιη ιιηωηιι 
qιιasi ιι.cllηιι- inι)otι-nti01·i. 

ι't si qιιis consiιleι·ι-t γaι·ietatι>nl 
lnιιna.na.nnn aniιηannn et ingenia 
l1oιninnιn <ηηιltιιηι) <listantia. in
tι'Ι" s<·, φωηίa.η1 istι' qniclcιn facit 

jff Ygl. ::\Iattl1. 25, 15 - l!H Ygl. J~ιιu. ϊ. 41 :?~r \'ιι;Ι. Lιι<>. 19, 13 

1 δ' < Η ι:J ι>:rοδfεση'(!ΟI' .:.\1 41 φιa"'] ,·gl. }J<•(·ιιιιίίι< S. 291, 8 

:!-1 *** 1\:1 (\·iellι•i<'l1t: <i:rί τύκr:' 7 nccι•tJit L ~ ι\ηiη1 Υiι·tιtt.ι•ιη L 

δαι•εισάμι'Ι'οι · καί;.) :?!Ι Ι. μι•ιίι• ~ Dίι•Ι1\ :ι:! ·ιιηιltιιnι) Di<'lιl, ,·ιι;Ι. ιι;ι·. 

:ιο δι) Κοι· Μ ::\1 Η :ι:? .-rοί.ί.ιί :\Ι 
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ιί.uι'τι;ιι· ι] ο.αττω•ιι.; κιιl τιί.σδε τι!; 

ι1ψ-τι~; ι/ τιl.σι)ε. τύ.χιι ι'lι• /ι'Ι'οψ;ιιι 

:rι~; !κιί.στ ι; η'~' χ ι/ t~i.ιίi. ι•ι1t: μπιί. 
τι /"{ι)/' τur ιιiκοι)t·σ:rιίτιn• ι•u,ιιισ,ιιιί.-

~ϊ τυJι' ./ ι-·i.; τι)J' κι)σμοι• τοrτοι' /~ 

ιlι•ιιψ11 ι·ομiι·ωι· μετι'ι. τ ιj; τrιr λιίγοιι 

σιψ:rί.ι;gύισεω:; %ιιl τιj; F!ιj:; τιϊ 
10 σιψ:rλη(!ι!ισει τuϋ }.ι;γοι• t~:rιμt).t·ίιις 

καΙ ιlσκιίσtϊιJ;, τ ιj:; :ruιl; τu Μωτιι, 
ι}l:rψεί.εία.; μ/ι• κιιl ι1σκιίσηιι:;. τιj.:, 

:τψ); ι1/.},ιι δi ιίτιιι χuιίσιμιι (ύ:ruίύ. 

lστι τι! έ:rιτψ)ε(ιιιιτιι). ι') :rιj ,ιιiΨ 

l."ί Χf.!Ιίσι,ιια :r ιj δΕ η {ο Χ!!ιίιτιμιι. (ό:ωίά 
lστι τιi μιίη· :rάι•τι; ιίληι?ιj ι)ιίγμιιτιι 
,ιι ιίη· ι) ι' ι'}).ιιιι• ψει·ι)ιj). 

8. Ζψιίσcι; δέ lι• τυvτοι;. 
:rόπuω· :τάι•π; δ·ύι·απαι ίί.ι·Ορω:rυι 

:!Ο δοvλυι τούτοιJ ί.{γεσΟαι τοv βιισι

λέω;, ιj τι ι·iς ,ιιiι· δοvλοι, •·oi1; :rρu-

:!5 

' , , I .., ·" , , 
t-γι·ω κιιι προιιψισει·«. ETF(!Ot ΙJF ου 

δοι'i.οι ιίλλ' / rιί τοίς ι)ού?.οις σι•μ:rραγ
μιιη·υι;μFι•οι ί.ε;ιιίμFι·οι τριι:rεζίτιιι. 

κιιl οί;τω δf- :;ψιίσεις, εί έζω τιίJι• 

30 δούί.οJΙ• Fiσlι• ιlψ' ιljι• μετά τι)κωι• 

t~Κ:r[!άττειι• έ:rιιγγ{ί.ί.ετιιι ό οiκοδεσ

:rι)τ η;, ού μόι•ο1• άλλότριοι τ ιjς Οεοσε

βείας, ιlλί.ά κυ.ί τιι•ες τι~ι· :rιστFι•

όι•τωι·. δοvί.πι δi ,ιιόι·οι 

nιJ }ΙIΙΙJ'(•:-; γjι·t11tι•,.; ii(Ι' <lllt<•Jil ηι} 

JΙΗΙΙι·ίοι·ι·~. ηlίιι~ η·ι·ο nιl i~tn,.; fnι-it 
nιl illn,.; ηιιtι•ιη non fnc·it, for~itnn 
ίιιtcllι•g<·ι·ι· JΙOtι·:-;t φωιηοιlο ηηa

φιηι•ψΗ' ηηiιηη \"<•nit cιιιn ηlί

φιίlηικ ιloιninici~ JΧΨnniis in Jωnc 
ιιΙΙΗΗlιιω. 

S. Aιllnιc nnteιn qιιη('ι·ι·s, 

ιιtηιιη οηιηeκ lιoιηines servi snnt 
ι-egi:'> lnιins, ηιιt φιίιlaηι φιiιleιη 

:->Ε'l'ΥΪ, J<<fl\OS }ll'HE':->CΪYΪt ct }Jrae
ι}estinaνit«, alii antcω non ι:;eι·vi, 625 
seιl φιi negotianttll' cιιω servisΌ 

ιle φιii)HS et ιliι-itω· cιιίιlηηι scΨνο: 
0 11011 OJ)Ol'tebat te ιJ:υe })E'CHHΪaιn 
nι('ntn nιl nιen:'>a.nι, ιιt ego veniens 
cιιιη ιιsηι·a ι·c('ι"ρisscιn eaιn~'' 
ct sic ι·eqniι-e:o~, ηtηιιη extra S('ι·vos 
lιa b('ntω', η ηnil)lυ;; cnιn ιιsuι·is 

ιn·ωnittit S(' t'CCC))t.ιtl'lllll ιloιninus, 

non solιJin qιιi ~nnt alieni a fiιlc 

scιl etiaιn cιΨ<lentiωn q niιlaω; 
seι·vi nntcιn hi :-:oli 

:!1 \'gl. Rom. S, 2\!- :?:Hf \'gl. :\lιιttlι. 2;3. 2ϊ - :!6 (\ι-1!.) :\Inttlι. 25, 2ί 

:; (εi; τιjι· κόσμοι• τούτοι• / κι, yg\. 

lat. 12 i:ιιμε}.ε{ας] έ!; ύ.με}.εία:; :\1 
13 αϊ:τοι :\Ι 16 μήτε ΚΙ μι;δi :\1 Η 
22 23 .·Όιj δοϊ>ί.οι (ι)J.' / Dielιl ΚΙ Κοο•, 

\"/!\. \at. :~ιι τύ:.~ν Η 

6 (loιnini[c·i~l Die!JI. η~l. gι·., 

ιloclι s. anclι ~. 29U. Ι ί :!0 aut) 
an c:c. r. 26 11011 R (: ιιιιιn Β Ι~ 

:!i ιιt Ω* L ι•t ι_:e. r. ιιt et Β 
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οί τυf ί.6γου οίκω•όμοι ***. 

5 

συι·αίf!ωι· δe ί.όγοι• μετa τώ•• δούί.ωι• ·p Λ \ 3 - \ \ ~ \ -
ο ασιι.Ευς α:ταιτει και του; α:το τωι• 

10 δούλωι• δεδω•Εισμέι•οι•ς, Είτε »έκατόι• 
, ' ,, ~ ' β 'δ 

κορους σιτουιι, Ειτε »εκατοJ• α ου; 

lί.rιίοι"ι, Είτε δ τι δψτοτε Εlί.ηrότα; 
\ "t; - -p ,. I ' Ι • 

τοι•ς ε.,ω τη; του ασιι.εω; οικΕτιας 

ού γaρ σύJ•δουί.ο; •·τοϋ οlκοι·όμου τιjς 
15 aδικίαςιι Εύρ{σκεται κατά τΙJ1' :ι:αρα-

β ), ' ~ ' ~ ' ' ,.. -
ο .ηι• ο τους εκατοv οφειι.ωv τοι· 

σίτου κόρου; καί τοvς έκατόι· τοv 
lί.αίου βάδους, 
ώς διjλοι· έκ τοϋ »:τόσοι• οψίλΕι; τψ 

20 κυρίφ μου;<< (καί ο-όκ εl.<Ε · »τιp 
κυρίφ« 1jμώι• ). 1•όει δέ μ οι έκάστψ 
:τρίiξιι· έοικέι·αι άγαΟι)ι• μeι• ή κα{)ι}
κουσω• κέρδΕι καί έ:r:ιγε1Ψιj,ιιατι. 
μ.οχΟηρav δe ζημίq. · καί ι'δσ:rΕ(! 

25 lστ{ τι. κέρδος :rί.ειόι•ωv άργι•ρ{ωι• 
καί ϋ.ί.ί.ο έί.αττόι·ωι• καl διαrόρω; 

,. Ι ' ,,. I ~ ' 
:τι.ειοJ•ωι• και ει.rιττοι•ωι·, οvτω; κατα 

τ aς καί.άς :rράξΕι; οίοι•Εt συι•τ{
μησίς lστι ΚΕf!δίίJι• :rί.Ειόι•ιι)J' ή 

30 έί.αττόι•ωι• 

(qnantιnn acl istas }Jaι·abolas), 
qni clispensatores Yeι·bi 
halJentιn· et qnibιιs lιoc est conι
nιissnιη, ut negotientnr et fe
nerent. nec eni1n onιnibus con
seqnens est intellegere dictιιnι: 
»negotiaιnini donec recleo«. 
et seqnitιn·, nt cιιιη }Josita fιιcrit 
ratio cnnι servis, Ι'cqιιiratιιr etiam 
qιιaecnιnφιe fecernnt seΙ·vi acl 
eos, qni extra clonιιnn fιιerant 
J'egis. nec eninι conseι·vιιs inveni
tιιr fnisse vilico illi iniqnitatis, 
qni »centιnn tι·itici coros« ιlebebat· 
aιιt >•centιnιι olei batos«, 

secundιnn quocl ipse vilicns ma
nifest.at clicens: »qιιantnnι clebes 
ιlοηιiηο nιeo ~« et ηοη dixit: do
mino nostro. intellege aιιtem nιihi 
onιneΙn qιιidem actιιnι bonum 
lncnnn clici, Ιnalunι antem dis
penclinn1 ; et sicιιt est cliffeΙ·entia 
intPr lncnιnι et lιιcnιm pecιι
nianιnι, sic et in bonis ope1·ilnιs 
clifferentia est inter bοηιηη O}JllS 
et bonnnι, 

sic differentia est inter Ιηalιιnι 

opns et Ιnalnm. 

21 Ygl. Π 20i, 1lf 
1411 Ygl. Lιιc. 16, 5. ϊf 

ί Lιιc. 19, 13 - 10-12 Ygl. Lυc. 16, ι. 6 -

2 λόγου] 1·όμου Η *** κι, 

ygl. ιat., auch Π: οίκοι•όμοι καΙ 

:rραγματεt•ταί 20 (καί- ήμώι• > κι, 
vgl. ιat. 

!"i-:12 ct ι<eqnit.ur-ιnιιιnm] lat. 
frcieι· 31 sic < n 
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[δ] *** τοϋ μ61•ου έ:τισηψέι·ου τά 
τοωίiτιι έζετιίζηι• (ύ!_ιιίjι•τος ιιπο 
τιjς ι)ιιιΟέσεως κιιί τυι) λι)γου καi 

τιjς :τριί~f·ιιι; κιιί τώιι σιψεργούιιτωι• 

;; τοίς f:φ• ιjμίι• t~κ τιί'ίι• οvκ f~ψ· ιjμίι•) 

<καί) ί.ιιγίσrισι?ιιι :τοίω• ,ιιiι• έργ01• 
μέγιι ΚFf!ι)ος έστί, :τιιίuι• δε έί.αττοιι. 
:τιιίοι• ι)i έλάχιστοι·, οΠτ(ι) δi καί 

/:τi τιiίι• έι•ιιι•τίιι)Ι' :τοίω• μiι• άμάρ-
10 τημrι έι· τι'[J συι·αίρεσfJιιι λόγον τοίς 

δούλοις εύρίσκετιιι μεγάλη ζημία. 
:τοίοι• δi υΔττωι· κιιί :rοίον (εί 
ι)Fί ο[(τως όι•ομάσιιι) ζημία τοv 

/σχάτου λεπτοϋ ιj τοϋ έσχιίτου 
15 κοδράηου. όλου τοίι•vι• κιιί :τω•τdς 

- β' , ~ ' - , 
του ιου συι•αι(.!ετιιι υ:tιJ της ειρη-

μέι•ης βασιλείας τιϋι· ούραιιώ~· 
(ό,ιιοιωΟείσης άι•-θρώ:τφ βασιλεί) 
λόγος, δτε >>τούς :τάι•τας ήμϋ.ς :τα-

20 ψιστι"jι•αι δεί έμ:rροσΟει· τοϋ βι}
ματος τοϋ Χριστού, ίvα κομίσηται 

έκαστος τά διά τοϋ σώματος :τρός 
α έ:τραξει•, είτε άγαι?όι· είτε φαϋ
ί.οι•<< · καί τότε, συι•ωρομfι•ου λόγου, 

25 άχΟι}σεται είς τόι• συι•αιρόμει•οι• 
λόγοv I κrιί »:τϋ.ι• ριjμα άργόι• 8 άι• 
ί.αλι]σωσι.ι· οί ϋ.ιιι?f.!ω:τοι« καi εί 
:τοτέ τις έπότισε »:τοτι}ριοι• i'δατος 
φυχροv μύι•οι• είς δι·ομα μι.ιι?ητοϋ<ι. 

30 9. Καί ταϋτι.ι έσται, 1}ι•ίκα άι• 

(γίνηται) τό :ταρά τιp Jω•ιηί. 
γεγραμμέι•οι• τό »βίβί.οι ήιιεψχΟησω•, 

φιοrιιιη ι1ίffι•ι·ι·ηtίιιιη :-oolus scit 
<lC'ΙΙR, φιi ρotC'Ht talia ista dis
cuteι·e et ι~χ iι)sO fi(lf('ctn Υeι·

hοηΙΙη ι·t actιιuιn ,·iιlet, qιιaι• 
nor-;trιι ι·χ nol)iH yίιlι·ηtΙΙr seιl non 
sunt ex nol>i:>, ι·t φωιl cst opns 
ιηagηιιιη lηι'Ι'ιιιn Υι•Ι quoιl D1P

ιliocι·c n·l qιιοιl exiguιιιn, e eon
tι·aι·io φιοιl ι)eccatιιιn lllagnιιω 
ιliS})CIHliιιnι inYenituι· (cιιιη ι·atio 

ponitιιr) vcl qnocl ηιίηίιηιιω, \'el 
qιιocl est claιnnnm ηοΥΪSΙ'ίιηί (ιηί
ηιιtί aut novissimi) φιaιlι·ant.is. 
οιηηίs eι·go Yitae nostι·aC' ι·atio eRt 
ρonencla ιι ι·egc, qηιιηιlο »oιnnes 

nos ι)raesentaι·i opoι·tηeι·it ante 
tι·ibnnal C'lιristi, nt I'C})Ortet nnus
qιιisque })ropι·ia coι·poι·is })I'Ont 
gessit, sin• bonιnn sive tnalnll1<<, 
et aιlclnC'etιH' aιl rationenι etianι 

>>onιne Yerbιιnι otiosnιn qιιocllocηti 

fιιerint lJOιnines", \rel si qnis ali
q nanιlo })Ota.Yerit aliq neιn »ι·ali'
eeιn aqnae fι·igiιlae tantnιn in 
non1 ine ιliscipηliιι. 

9. 

13ff Ygl. Luc. 12,59- Ygl.l\Iattlι. 5, 26- 19-28 Ygl. Π 20ί, 11 ff An.-
19 ΙΙ. Kor. 5, 10 - 26 1\Iattlι. 12, 36 28 1\Iattlι. 10, 42 - 82 Dan. ϊ, ω 

1 [ο]*** ΚΙ, vgl.lat.; Koe sclllagt 
vor < ι!ίν τήι• διαφοράι• ο-όδείς a)).o; οlδε > 
.ι [καί] Dielιl ;) έκ τών] όντων Dielιl, 
Ygl. lat. 6 <καί) Κ\, Ygl. \at. 12 iλάτ
ΤWV v lJ.αττω• ~~Η 16 σvναίρεσθαι Η 
::η <γίJ•ηται) ΚΙ naclι Koe 32 το< :\Ι 

1/2 cleιιs scit L .ι et. ρ vel χ 
12/1:1 (minιιti aιιt no,·issiΙni) Dielll 
vgl. gr. 18 proιη·ia] lat. las ϊδιrι 

st. διά (Koe) 

62β 
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κιιi κριτιί!!ιοι• iκάΟισει·«. οίοι·ει γaρ 
:τι.ίι•τ(ΙΗ' τr.ϋι• ί.εί.αί.ημ έι•ιιJΙ' καi ( τιίjιι) 
:rε:rραγμέι·ωι· καt τιίjι• ι•ει•οημέ1•ωι• 
aι·αγραq; ιί τι; γίι·ετω' και fJείq. 

;i διΨάμει :τaι• κρυ:ττr)ι• ι}μιί:Jι• qαι·ε · 
ρωfJι}σεται κrιί :τaι• κεκαί.υμμlι·οι• 

a:τοκαί.ι·ιιΟι;σ.::ται, ϊι.' l:raι· (,ιιέJ•> μι} 
είορεΟΠ τι; δεδωκw; »έργασίω·ά:τηί.
ί.άχfJαιιι τοv άι•τιδίκου, όδεύση διά 

111 τοϋ ίίρχοι·το;. τοιi κριτοϋ καi τοϋ 

Ι::rηρέτοι• έ:τi τι)J' ιτυί.ακψ·, iω; τοι• 
v - • ' .Ι.- ' • δ' :;; 
t·σχατοι• ι.ε:ττοι• u:rouψ, ε:ται• ε ?ι 

iJov; >'έργασlαι· ύ.:τηί.ί.άχΟαιιc έκεί

ι·ου καί »,ιι-ιιδει·i μηδέι•ιι όιμί.ί.ι'>Ι', 
],; και ήδη τι)ι· μι·ιJ.ι· δεκα:τί.ασιάσας ι} 

:τε J•τα:τί.ασιάσα; ιj τά >):τέι•τε τά ... 
ί.ω·τα<< δι:τί.ασιάσας ιj τι1 »δvocc 

τlσσαρu :τοιι}σας τύχη τιj; δεούση; 
ι'ιμοιβfι;, είσερχόμηος "εί; τι)ι• χu-

:?0 ρaι• τού κι•ρίου~< αvτοϋ 1j »έ:τt 
:τάσι τοί.; ύ:τάρχοι•σιι• αύτοϋιι κα.fJι

στάμε,·ος ι] ιlκούωι· >•'ίσfJι lξουσίαι• 
i!χωι• έ:τάι·ιιι δlκα :rόί.εωι•cι ·ιj >>ίσΟι 

lξουσίαι• lχι•JΙ' έ:τάι•ιιJ :τέιτε :τι)ί.ηιJΙ'<<. 

:?5 ταίiτα δέ ι}μείς μι) ιίι; χρύι•ου :τοί.

ί.οϋ δεr)με,·α, ϊι·α σι'Ι'αρΟ Γι ι}μ ίι• :τερl 
τιίjι• οί.ιιιι• χρύJ'll)l' τιjς ~~ι•ταϋ{)α 

::ωιj; ί.r)-γο;, ι·ομίζωμει• ί.{γεσΟαι, 
ιuστ' r1ι• v:τοί.αβείι· τοίi βασιί.{(Ι).; 

30 σι'J•αίf!οι•το; έι·ί έκάστιρ τnσοι~τ(•Η' 

Haec anteιn non sic ιlici IΠιta

ιnns, qnasi opus habentia 111ulto 
te111pore, ιιt Ι>οιιatιιr nobis ratio 
ιle oιnni\)lιs act·ibus Yitae nostrae, 
ιιt suspicio sit ι·ege I>onente sin
gιιlis in tanta seιτω·ηιη ιnnltitn-

:Jf Ygl. ::\Iatt.lt. IU, 26 - Sff Ygl. Luc. 12, 5!:!f Par. - Η Ygl. Rδ1n. 
13, I) - t.)f Ygl. Lιιc. 19. 16. 18 - 16f Ygl. )fattlι. :?5. 20. 22 - ΗΙ Ygl. 
:Ίlattl1. 25, 21.23- 20 Ygl. )latth. 24.4ί- 22 Lιιc. 19. Ιί- 23 Lιιc. 19,19 

2 <τwv~ Koc .') ήμwι·] {ιμί~· Η 

ί ίι•u )I ,;μέ'Ι•) Dicl11 lU 11Qχοι•το; 
- καί Η 13/14 έκείι•οι•] iκ τοι1του :ΊΙ 

2:3 24 έ:rάι•ω - έχωι• < )1 2.) δέ 

:::::: :ΊΙ I μιj κι. Ygl. lαt. μέι• )I Η 

:!.') 1. ιπιteηιη,;! ΚΙ, Ygl. gr. 
:!ί nobis] a noiJi;; α 28 ι. actatibιιs, 
Ygl. gι·. χ(!όι•ωι•, o<lei' i'Qγωι• :;t. χψ)ιιωιι 

Dieltl 
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ι)ο(.ί.ιιιι• ί.ιίγιιι• Τ()(1υι~τιιι• χ!,!ιίι•ιμ• ι)Fί · 
ιτ{Jιιι τι! :τρύ.γμιιτιι. ι~ι•ι:. t:;τ; τιί 

τli.o:. li.ι?n τιί ιl;τιί τιj:. ι"'ιρχιj:. τοίi 
κιίιτμιη• t'tω; τιj; σιΨπί.t·ίιι; [ τιιίi] 

;Ί ιιίιί.JJ"ο; οι~χ /ι·ιί;. ιli.i.ιl κιιι' :τλειιίι•ιιJΙ' 
ιιι'ιQJ'ιιJJ' ***. τιί Μ ιlί.ηΟt\; οι~χ οί:τω; 

lχει. ιλΟριίω:; γιίρ. βουί.ψ?εί:: ιί 
ι?ειί:; ιlι·uρρι:τίσιιι f:,, τιιί; :τύ.ι•τιιιι• 

μι•ιjμιιι:; (ύ:τέρ τΙJΙ' t~καιττοι• τώι· 

10 iι>ίιιιι• σιΨιιισι?-ιμ?ιjι•ιιι κψίττοι• ι/ 

χείρα ι· :τε:τραγμ/ι•ωι•) :τύ.ι•τα τa :ται/ 
ίίJ.οι• τοι• χρr)ι•οι• γεγει•ιι,ιι/ι•rι iκάστψ, 

:τοιιίσuι ι1ι· ι)ιΨάμt·ι ίιιιάτψ. ού γι!ρ 
f'l t' - β "'I t' I I 
ωσ:τερ η,ιιει; οι•ι.ιηιει•ιJι ι•:τιJ,ιι ι•ιιιτι ι• 

Ι ;Ί τιι•ιοιι• ;το ι ιjσuι δειίμυ?ιι χριίι·οι• διιιρ · 
κοf:; :t!_!ό:; τι/ι· r)ι{~οόιJι' τιiJι· ι~ιι' 

ιj,ιιιuι• ί.εγομέι·ωι• κιιi ιμρr)ι·τωι• εί; 
ιλι·ύ.μι•ησιι· ,;j,. βοι•ί.ι)μεΟα ίιι•αιιι·ιj · 

,., ,. ι, ' β • Ο ' " -
σιιι. οιοτω; ιJ ιιεο; οι•ι.ιι η; ιι,ιια; 

:.!0 ι~:τοιιι·ι-1·σαι τιiJι• έι· τιu βίω το·ύτω 
'" I • ι. 

:τε:τριιγμiι·ωι·, ϊι•ιι σιΨrιισΟ ιιΟέι•τε; 
ιuι· :τε:τοηίκαμt·ι· κιιτιιί.ύ.βωμει• ι)ι, 

ι2 κοί.uζιίμεΟιι ιj τψιQμt·Οιι. ;τοιιί

σαι ϋ.ι•. εί δέ τι:; τι~ τάχει τιjς τοί} 
25 ι?εοϋ περί τιιί'τα διΨάμεω:; ίι:τιστεί, 

ούτο; oi:δl:rω ι-ει·ιίηκε τι./ ι· :rυι ιίσω-τrι 
τa οί.α {Jεόι• oi: όεη{Ηι•τα χψ)Ι'Ι'JΙ' 

εί; το :τοιιjσιιι τι/ι· τηί.ικιιύτψ ούριι
ι·οii καΙ γιj:; κιιi <.:rάι-τωι·; τιuι· lι· 

311 ιιύτοί; κτίσιι•. κιίι· γaρ δοκ!ί lι· fξ 

ιί,ιιlραι; τuϋτιι :rε:τοιηκlι·ιιι. σιΨiιτεω; 
χρεία :τρο; τό ι·οιjσιιι :τιiJ; ί.{γετιιι 

τό έι• fξ ιjμέρrιι; 

:~.; διa τοϋτο· 

ιline ι·ιιtiοιιι~ιη. ΙΗ.' fuι·tc η~~ ίJι~ιι ιιc

ι•ι•s:,;ιηίιιιιιlιιιlιeιιt lοΒgιιηι teιημιι~, 

φιuaιlιι:-;φιc aιl fincιn }JCrYcniaιιt 

οιηηiιι. φιae ιι\ι initio ιηιιηιlί ιι~

ψιc· ιιιl cuιι:-;ιιιιιιnηtίοηeιη Rιιecιιli 

nun ιιηiιι:>. :-;ecl ιηιιltοι·uιη sιιeι.-ιι

Ιοηιιη sιιnt· gestιι a 1> uιnnilιus. 

:-;eιl non est ita. nιlen:'; eniιn cleιιs 
Yentίlιιι·e οιηηίιιιιι ιnente:-; (ιιt ιιη

ιι:-;cμιί:,;φιe sentiat }JI'U}JΙ'Ϊo:> aetιιs 

bono:-~ Yel nιalos) cito οιιιηίa al> 
onιnilηιs οιηηί te1ιψore gesta sin
gnli:,; φιί\ηιsφιe fac·iet in ιnente 

ineffa\)ilί qιιaclaω Yiι·tιιte. nec 
eηίιιι sicnt ιιω; Yolente:; iιι nιente 

fac·eι-e ιιlίι·ΙΙi ea, φιae fecit, OJHIS 
lιa l>enιιιs tenφuι·e 8ιιffic·ienti ncl 
ι·οη:,;ηιιιηιa tioneιn eoι·nnι, qιιae 

ιlic·nntιιι· a nobi:-; et in ηιeιηοι·iaιιι 
Ι'eιligιιηtιιι·, :,;ίι· et clι•ιι:;: O]Ht!'llιal>et 
t.eηψιι:,; Yolens nol>if:: in nιente 

face1·e onnιia, φιae ges:,;ίnιιιs in 
'·ita, ιιt !'ognoscentes ιιni,·ersιί 
φιae feC'iιηιι:'; intelleganιιιs Ι>Ι'Ο}ι

teΙ· φιae a nt. ριιηίηιιιr a ιιt lιοιιοra
ιηιn·. si qιιis a ιιteιιι celeι·itati cliYi
nae Yiι·tιιtis <'in·a lιaec· οιηηiιι 

!'OnsuιnιnaιHia non <'ι·erlit, lιic 

ιιοιιclιιιη iιιtellexit ιleιιιη. cιui oω

nia fecit et 11011 incligιιit sι>atio 
teιιψοι·ίs aliι·ιιin:-; acl facienclaιn 
c~aeli et teιτae et οιηηiιιιη, q11ae 
in eis snnt. c·ι·eatιιι·aιιι. nanι et,;ί 

Yicletιn· in sex cliel>ιι:; fecisse oιn
nia cleιιs, ιηaχiιηι> φιίa clic·it: 

21>\f Ygl. Ρ:<. 146, υ - 31}. 3:J Yg:l. Gι·n. 2. 4 

4 [τοίο] κι 6 *** Dio·lιl κι, ygJ. 14 in.-ffabilίtt'l' L ι;; 111('lltΙ' ρ 

lat. 13 /ιl:τιίμι•ι1σιι•. :τοιιjσuι? Diel1l ιnt>nteιn χ 2U l. Ι'<'ιligιιnt . ea 

\"gl. lat. ι j ψρομfι·ι•ι)) Koe, \'gl. lat. qnae ΙΙ1()11f'Ι1(:-ηι·? Ι>ί.-Ιιl. ,·gl. gι·. 

28 τι'fι• < Η 2!1 /:τr.ίl'τOJI'_, Di .... Ιιl κι, 
\'gl. lat. 3U ι)ιικt·i )I 

., .. -v-• 
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»αύτη 1j βίβί.ος 

καί γtjς« 

καί τά έξ1};. 

' ' -γει•ΕσΕω; οι•QωΌυ 

ιi το).μητέοι• OVI' καί ί.Εκτέον, οτι ό 

τιϊ; :r:ροσδοκωμέι•ης κρίσΕως καtQό; 
ού δείται Χ!!όι•ων. άλ).' aJ; ή άι•ά
στασις ί.έγεται γίι•ΕσΟαι >>έι· άτόμφ. 

έν ι}ιπfί όq;Οαί.μοv<'. οϋτω; (οlμαι) 

10 καί 1] κρίσις. 
10. Λ/ετa ταiJτιι ί.εκτlο•• El; τό 

άρξαμέ1•ου δέ aiιτov συ ι• α{
ρειν ί.όγον, :r;ροσήχ{)η αiιτιp 
Εlς όφε ι ί.έτη; :r;ο).).ιί)ι• ταί . .άν-

15 TQJ1'. 

ο:r;ερ τοιοiJτόι• μοι δοΚΕί έχειιι I'Om" 

ό μέ1• »καιρός τού ϋ.ρξασΟαι 

τό κρίμα« έστίι• άρχόμε1•ο; >>ά:r:ό τοίJ 
οίκου τοίJ 0Eof«. Εi:r:όι•το; (ώ; καi 

20 έν τ φ 'lΕζΕκιι}ί. γέγQα:r:ται) τοίς 
(άγγέί.οις τοϊ;> l:r:ί τώι• κο).άσεωι• 
τΕταγμέι•οι;· >•ά:τό τιί)ι• άyίωι• μου 
ϋ.ρξασΟε«, κrιί »§ι:r:fί όq·Οαί.μοίJ« έοι

κώς έστιι·. 

ό δέ τοίJ συι•αίρΕtΙ' ί.όγοι• τι}ν άρχι}ι• 
w (' ' " β ' • ' Εχει ε:r;ιι·οιq. ι.αμ ω•ομΕΙ'ην· ου γαρ 

έ:τιί.Εi.l}σμΕθα τιί)ι• :r;ροειρημέι•ων) 
ά:r:ό τών όφειί.ό1•τωι• :r;).ε{ονα· διό:r:ερ 

3fl ού γέγρα:r:ται μέι• σvι•αlροντο; δέ 
αύτοϋ λόγοι·~ είρηται δέ άρξα
μέ1•οv δέ αύτοϋ σvναίρει~· 

»l1ic est liber geneι·ationis caeli 
et teιΊ·ae, 
qna clie fact.a snnt caeluιη et 
terra«, ***· 
aιιclenclιιιn est t.anιen et clicen
clnιη, qnoniaιn tenψιιs futuriincli
cii non οι>ιιs lιabebit spatio tenι
})Oris, secl sicnt ι·esιιrrectio (Hcitιn· 
fιιtιιι·a »Ϊη ιηωηeηtο, in ictn 
ocιιli«, sic ιηιtο et iιιdicίιιιη fore. 

10. Post lιaec clicanωs qnid 
est φιοc1 ait: ί1ιci]Jierιte eo ponere 
1·atiωιenι o/Jlatιιs est ei ιlebίtor unus 
1ιιιιltοι·uιn tale?ztonιιn. 

initiιιιn iuclicii est. incipiens a clo
nιo c1ε:-i, φιi dixit (sicut scriptun1 
est· in Ezeclιiel) angelis qni consti
t.nt.i fneι·ant supe1· poenas: >>a 
sanctis ωeis incipite«. qιιocl iηi
t.ίιιηι »ictιιi ocιιli« sinιile est, 
qnonianι in ictn οcιιlί οιηηiιιιη 

~anctoruιη acta consiclerans iιιdi
cat eos. 
sic et teιnpιιs ponendae rationis 
erit, qιιοd concipitιιι· ιηente. nec 
eninι oblit·i sιιηιιιs quae dicta 
snnt snpra cle debentibns plιιra, 
ι>rοι>teι· qιιocl non qnideω scιip
tιιnι est: ponent.e auteιn eo ratio-
1ιe1n, secl ita: i1ιcipiente aute?n 

1 Gen. 2, 4 - S Ι. Κ01·. 15, 52- l'iff Ι. Pι>tr. 4, 1ϊ - :?:? Ez. 9, 6-
:?3 Ygl. Ι. Κοι·. 15, 52 - :?8 \τgl. ο. S. 290, 3iH 

D όφΟαί.μοϋ ΚΙ, Ygl. lat. όφΟαi.μών 
1\Ι Η 21 <ιϊ;•;•Εί.οι; τοϊ;> ΚΙ, ,·gl. 
Ι at. 23 ίlρξασΟαι Η :?6 dρχιjv Elt 
αύτήιο )[Η 

4 *** ΚΙ Koe 11 diCRΠlUS] 

inc•ίpiaιnιιs 133 ίnSIJiciaΠiιιS llC ,·iclP.· 

aιηιιι; L 26 lat. las schon 'vie 
1\Ι Η αύτήι• 
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:t'}Οσ?ιι·fχι?η (έι· τfί ύ.Qχ!ί τοf 
σι•J•ιιί(!Εtl' ιιι~τιlι· ίΛγ01•) ε ί ς ό ψ f' ι -
ι.ετης :ιοϊ.ί.ιϋ ι• τ ιιί.άι•ΗιJ1' ώς 

,ιιι•(!lυ. όσα ζημΗ•JΟt·ί; κrιί ια-γι1ί.α 
;i μi1• iγκεχεt(!ισμlι·ο; κιιί :rιστεt•Οεί; 

:τοί.ί.ά. μηδlΨ Μ κf(!δος :t'}οσιιγυ.
γοJJ' τι[J δεσ:τ.ύτn, 
άλί.ά μ ι•(!ία ίiσιι ζημ ιωΟεfς. 

ιϋστε αuτόι· &rμ·ίλt·ιι• :τοί.ί.ύ. τάλω•τα. 

10 καί τάχιι διύ. τοίiτο :τ.oi.i.r.i ώφειλε 
τάί.ω•τrι. έ:τt-f:τ.ερ 1jκοi.ο·ί-Οησε :ιοί.
λάκις τzί έ:τ.l τό τάί.ω•τον τοί.i μoi.lβov 
κα·Οημlι'?l γι.Ψrιικί, ?'Ί ϋι•ομα 'Α1•ομία. 

J;"i ι·ύει δ6 κατά τuι· τό:τοι• 

fκαστον μέγιστοι• αμαρτημα ταί.άι•
τωι• εl1•αι ζημlαν οlκοδεσ:τ.οτικQ)ι•, 

καί τοιαύτα ά,ιια(!τάι·ουσι :τ6ριοοι, 
μοιχοί, άρσεJ•οκοίται,μαί.ιικο{, I εlδω-

20 λολάτραι, φονείς. ουδέι• οvι• τάχα 
,ιιικρον ά).J.ά :τάι•τα μεγάλα καί 
χαλεπά iί,ιtα(!τεν ό :τροσαχΟείς τφ 
βασιϊ.εί 
εί; όrμιί.έτης :τολί.ιίίι• ταϊ.άν-

25 τ ω1•, όντιι•α εl μέν έι• ά1•·Ορώ:τ.οις 
~ηη}σεις, 
ί'σοJς άι• 

αvτον εifροις όι·τα τοι• aι•Ορω:τ.οι· 
)Jτfj; άμαρτίας<<, τον vίdι• »τιjς ά:τω-

30 ί.εlας((, τοι• άιιτικείμε1•ον καί έπαι-
, ,,, {)'"'β 

ρομε1Ό~' J>ε:τ.ι :τ.ω•τα εον η σε ασμα«· 

εl δe έξω a1•DριfJ:tω1•, τίς aι· είη ούτος 
1Ί ό διάβολος 

Jι01ΙI're Ι'ftlίοιιωιι oiJlatus e8t (in 
JΗ'ΪΙΗ'Ϊ}>ΪΟ J>OIH'ΙHlιιe r:ιtίoniR) ι/ebi
/or tale1ιfor1ωι ιn?ιltοι·?ιηι, qιιί ιηίlίιι 

ιηιιltη fcccrnt ιlaιηηη, ct ιηagnn 
φιίιlcιη ei crant iBiιιnct;ι, ct. 
cι·cιlίtιικ ιηult;ι ηιιllηιη ιlnιnino 

nιltιιlit lucι·ιιn1, 

itn nt ιlebitor cffic·cι·etιιι· tale1ι

toι·1ιιn ιnultor1ιnι. et for::;itan iιleo 
trι.le1ι.tor1ιιn 1111tltor1ιnt fnctns cst 
ιlebitor, qnonianι (sn<ψe) secntιιs 
est ηιιιlίcι·eη1 supeι· talentιυn 

})lιιιη bi se<lenteιη, cuiηs non1en 
Iniqιιitas. intellege auteιn 
ιιnuιnquodqιιe ιηaχίιηιιm })ecca
tιιnι clici t.alentιιιn damni ιloιni
nici, qιιalia l)eccant foι·nicatores, 
nclιιlteι·i, ιnolles, ιηascnlorιnn con- 62~ 

cιιbitoι·es, iclololatrae, liOlllicidae, 
sicιιt et iste nilιil ΙΗΟ<Ιicιιηι sed 
onnιia ιnagna et pessinιa l)ecca: 
vit, qιιί oblatu .. s est regi. 

qιιί foι·sitan 

12 Ygl. Zach. 5, 7 - 17ff Ygl. Ι. Κοι·. 6,!)- 28ff Vgl. Il. 'flιess. 2, 3f -
3211 Ygl. Hieron. in )latth. l-!3E: seio quosdaιn isttΙΙn, qιιί debebat (lecem 
tnilia tole1~torιιιn, (liabolιιm it~terpretari etc. 

20 φΜ·είς ~~ 26 ζηηίσαις Koe 3. D f talentonιnι ηιιιltοι·ιnη - L 
:ι qιιi] lat. las δς st. (~); 12 (saepe> 
Diehl Koe, Ygl. gr. 1 ί t-alenti 
<lamnιιιn ? Dielιl 
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τοσ( αίiτα τάί.ω•τιι r)σοvς ~ άι•Ορώποι•ς 

ιί:τοί.ωl.εκι:Jς δεξuμfι•ου:; αi\τοι· iι•ερ
yούι•τu τι)~· ά,ιωρτίω•; >>μέγα γάρ 
ilι·Ορω:το:; κιιl τίμιοι• aι·ιjρ iί.ειίιωι1'"· 

.i τίμιον ιο; τιιί.άι•του είι·αι άξιοι• ήτοι 
χρt•σοϋ (ό:τοία ιί ί.υχι•ία 1ί ταλαι•τιαία 
ιj1• 1/ ( έκ) χρυσού) 'j άργύροι• I} όποία; 
δή:τοτε J•οητιίJ; :ταραί.rψβrαομfι•ιι; 
.,. .. 'β1' -ι· -ι•ι.ης. ων σvμ OMJ. ει• τοι; "' ιιγοι; τωι• 

Ι Ο ιjμερiiJι' ιίι•rιγέγρα:τται. 

. Ιαυtδ πί.οt•τιίσω•τος ποί.ί.οί:; ταί.r.ίι·

τοι; ώι• καl ό U.ριΟ,ιιο; δfδεικτω, 
ταί.άι•τοις χρι•σού τοσοίσδε καl ·r.ίρ-

ι;; (ύρου τοσοίσδF καl τιj; ί.οι:rιj; 

ι)ι·ο,ιιαζομfι•ης έκεί ι•ι.η;. έξ ιj:; 
κrιτεσκεVιισται ό τοϋ Oeor ι·ειύ;. 

:?ιι 11. Πί.ι)ι• μι} lχωι· άποδούι•uι. 
τά τάί.ω•τα (aποί.ω/.Ικει γάρ ταύτα) 
lχει γυι•ιιίκα καί τέκι•ιι καi 
ili.i.α :τερl ι:>ι· γέγρrι:τται· πάι•τα 

"'I " \ ~ λ I 
rισα εχει. και ,,, υυι•rιτοι•. πι.:τριι-

:?;3 σκόμε1•οι• rιi\τοι• μna τιί)ι• lδίωι• 

εύ:τοριjσrιι, τού ιvι·ησαμfι·ου αvτοι· 

κul :rί.ηρώσαι·το; διά τ ιjς τιμ ιϊ; 
rιvτof καί τώ1' αύτοv :τiiι· τr.i or ί.ημιι· 

' ., , ~ ~ ' , ' ος' 
και οιοι• τε φ• αι·τοι• μηκετι μει• ειι•rιι 

3ο δοϋί.οι· τοv βασιί.fω;. γίι·εσΟαι δέ 
τοϋ ιvι•ησα,ιιέJ•ου. καl l:rιδικάζεταί 
γε τοv μι) :rρα{)εl; ι1,ιιrι τοί; ίδίοι; 
ιιf1•ει ι· έ1• n-J το ι' βιισιί.{ω- οίκία· ι ι ~ ι. 

tot talenta l)enlωit., qιιantos })eι·
ιlidit l10111ΪΙ1CS qui reCe})Crιιnt CUIH 
in se talia opeι·anteιn })Cccata; 
>'gι·aιH1e est eninι Ιιοιηο et ltono
ι·abile vir ιηisericoΙ'S«, et lιonora
])ile qnasi talentιιιη dignunι sive 
tιnrennι (qιιalis fnit lιιcerna illa 
talcnti aιιι·ei) ι;ί,·e argent.eunι ta
lentuιn aηt. cninslibet alt-erius 
ιηet.alli intellegibilis. qnorιnn ιηy
:-;teι·ia in Yerbis <liennn S<'ripta 
lιa1)entnr: sicnt et David ditatus 
talentis ιηιιltίs, qιιοηιιη et ιηι

ηιeηιs est ostensιιs 
in t;ιlentis aιιι·eis tant.is et ar
genti tantis et. ι·elίqιιοrιηη ιne

tallorιιιn qιιae illi<' nonιinantnr, 
ex qιιi1πιs fal>ι'i<'at.ιιιη est teιη

ρlnD1 r1ei. 
11. Et c1ιιιι nο1ι lιαberet ·ιιιιde 

reιlιleref. i1ιs.sit eum ι·encli et u:ι:ο

ι·eιιι eί1ιs ef filios eitιs ef οιnnία eί1ιs 
ef rerlιlί rlebit1ιιιι. 

3 Pro,·. 2U, li - ;j \"gl. Εχ. ~;i, :J9; 38. lϊ - Η \"gl. Ι. !'aJ·al. 22, 14 

1 τοσ·:ιlϋτα-ι"ιι·fJριh:ιους κι nacl1 4 lιοιηο χ* ι•t ]ιοc '! ιιι dei 

.Oielιl τοσούτου; )I Η (οι-τους aιι;; ω•οvς < J. 
,•erlesen) :! αύτών Ha 6 χρι•σοϋ Ηιι 

χρόνου :\1 Η i ί.ιχι•ία Η i ή <iκ/ ΚΙ 
13 δέδeικται Diel1l, ,·gl.lo.t. i.έi.eκτιlt )[Η 

:!i τψιϊ; < :\Ι 
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r)H) :rt·σr;JΙ' :rψJσ:κι•ι•t·ί ιιι~τifι (ι')~·ι)ι• 
' ' . β . ' ) .. ' F:rισταμtτιι:: τοι• ιισιι.Ηι :κιιι Ι.t-γtτ 

I' ιι κ r! ο ο ·v I' ιι σ ο ,. l :r, t~ μ () ί. :κ ι ι ί 

:rrlι•τrι rl:roδruσoι σιJΙ' ιjι• γrίu 

:; (t·ίκιί::) :κιΔ ι)Qrιστιίuιο;. ''!!"ιl' ί)τι 
δvι•ιιτιιι f:Κ ι)ει•τlur•ιι• :rψl~t"f'll' ιίι•ιι
:ri.η(!ιίισrιι :rύ.ι• τι) t~ι•r)t·i:. ri:rr; τιj:. :rψJ· 
τ/ψι; ::,η μ ίιι:. τi:J1• :r ιι i. i. r';J ι• τ ι ι i. ιί Ι' • 

•• , ί)' β . . 7 
τω Ι'. Κfll ιι αγιι ():: γt· ιισιι.tτ:. οι·-

10 το; lσ:rί.rιγχΙ•ίσι'J η κrιί /:rί τιίι· r)'l ει
ί./τ IJI' τιίιι• :r n ί. i. ιίι ι• τ ι ι i. ιί ι• τr•JI', 
:κιιί τότε ,ιιt~,. rί :r έ ί.ι· σ ε ι• ι ι ι~ τ ό ι•. 

:rί.είr)ι• τι χrιQισιίμtϊ•ο:: rιι•τr:J ιί; 

ι)ξιιuΟη άξιιuσεοι:;. ι) μiι• ;ιιίtι όιμι-
l.> ί.έτιι:. l:rηγγFίί.rιτιι ,ιιιι:κ!!οfJι.~ηιίσιιιη 

τr:J ι)εσ:rότη r1:rοι)ηι-:Ι'(ιι ίi:rιιιτιι τι.ί 

όfμιi.ιίματα· ιί δΕ σ:rί.rιγχι·ισΟεί.; 
l:r' ιιυτφ :ΚV!}to; : (οι~:κ l:ri τι[> 

u:rοί.ιιβείΙ' FΚ τοί' ιιιLΥ.()ΟΙ?ι•ιιείι•) τιίτε 
ι - ' 

:?Ο άq ιj:κει• ι.ιι~τιίι• .οι• μrίΙ·οι•. ι1ί.ί.ιi 

:καi :rω•τεί.ιϋ; u:rέi.ι•σt·. κιιί :rύ.
σu.ι· τι)ι• όι:μιί.ιjΙ• ι1rι ιjκπ ι11~τry. 

ό δέ :tΟΙ'ΙJρό:. δοιν.ο:. nί.,το:: κrιί 
,ιιακQοΟι•μίαι• ι.ί:rι) το;; δεσ:rιίτοι• rιι'-

2.5 τι]σα; f:τi τοί.: :roi.iwΙJί.: τιιί.lίJ•τοι.: 

rlΙ•ηί.ειϋ; :rt·:rοίηκΗ. πψω• γιίρ 
f1•α τι';JΙ• σι•ι•οuί-ί.ιιJΙ' ιιvτοι>. 
ο; ιϋrειi.εΙ' ιιιiτι[> i:κr.ιτοι· ι) η

~· ά!! ι fL, :κ!! ι ι τ ιίσιι: ι ι,; το,. ;~;τ,. ι γ ε 

311 ί, {γ (I) Ι" ι} :t n /)Ο; f ί τ ι ό '/ t· ίί. f' I:,. 
- ..\.' ., t' β . . ' 

:τω; υε οι'Χ ι•:τε!! οι.ψ· :rοι·ιιtJιιι; 

l:τεδείξατο, οι• i:ΚΙLTOI' δηι•ά'}tΙL 

ΚQUT ι) σα; τr)Ι• σvι•οοι•ί.ω• κιι/ :τι·ί
γωΙ1 κr.ιί ι}:τοστε'.!ιίιι· ιιι~τάι· lί.ει•-

35 {JI!!α; άΙ·α:rι·οιj;. ιιι~τrί:: l:ri τοί; :τοί.
i.οί; ταi.ιίΙ·τοι:. μιίη· κψ:ι.τιμ~εί; μ1ίτε 
:r1ηεί;. άί.ί.ιί :τψίτεψJΙ' μiι· :κεί.ει•-

:, <ι:);; είκό; i. ~ 111 I. κllί 

iσ:ιί.ι.ςχι•lσθιι έ:ιί ~ κι 1!1 ά:ιοί.αβείι· 

:άί.ί.'_. Κοι• 21) .Ol',· κι 2~ δrμιί.ει• Η 

112 διΨΙJ(!ια Η 
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σOFl; :τρuΟι]ι•αι a.μα γvι•αικ~ κα~ 

τiκι·οις καί τοίς έαvτοϋ, ϋστε!?οt• 
δi (μετιΊ. το :τροσκvι•ίjσαι) σ:τλαγχι•ι
σΟέι•τος έ:τ' αvτιp τοϋ κυρίου άπα-

5 λvΟεlς κα~ πeρ~ πάσης ιl.φεDε~; τι]ς 
ό(μιί.ιj;; 

Κα~ έργοι• γε εί:rείι• κατιΊ. το 

βούλημα τοϋ • lησoiJ, τί; έστιι• *** ό 
εi:ρεΟεl; σύι•δοι•ί.ο; εlς οφείί.ωv, ov 

10 τι'[J Κ'υρίψ έαυτοϋ άλί.ιΊ. τιp πoi.i.a 
οφείί.οιοτι τάί.αι•τα, έ Κ α τ Ο I' δ η -
ι·άριιι, κα~ τίιιe; οί ίδόt•τες τοt• 
μiι• :τι•ίγοι•τα τοι• δi :τt•ιγόμεt•οv 
σύvδουλοι κα~ ί.vπηΟέvτες σφό-

15 δρα κυ.~ σαφώς πυ.ραση}σαl'τf'ς 

τιp κυρίψ έαυτώι• :τάι·τα τa 
γεt•όμεvα. ιο; μiι· οJι• (έ:τ') ιl.ί.η
Delας έχει τa :r!?άγματα, ιl.:τοrαίι·ο
μαι ,ιιηδέι·α \δ-ύι•ασΟαι) διηγι]σασΟαι 

2ο fl μ1) Ίησοv, του >>τοίς ίδίοις μαΟη
ταίς κατ' ίδίαι•« ί.ύσαvτο; >>:τάι•ταrr, 

έπιδηιο}σαι•το; αvτoiJ τι"[J ι/γεμοι•ικip 
κα~ at•οίγοιοτος τοvς έιι η] :ταρα-
β --{} ο ι ι 
οΙ.?J ησαυρους :rαι•τας σκοτειιΌυς, 

;2,5 ιl.ποκρύq:ους, άοράτους κα~ :τί.ηρο
q:οροϋιιτος δι' έι•αργώι• ά:rοδεl;εοJΙ' 
ον βούλεται q:ωτίσαι τι"[J rωτ~ τι]; 
γι•ιόσεω; (:τάι•τωι•) τώι• κυ.τa τι)v 

β ). \ , , ~ ~ 

:ταρα ο .ηι• ταυτηιο, ιιι αμα 

:>ο τε :ταραστι}σn τίς ό εί; :τροσαχΟεiς 
τιp βασιί.εί άt•Ορώ:τφ όφειί.έ
της :τοί.ί.ώt• ταλάι•τωv κα~ τa 
έζi];' καi ό οφεlί.ωι• τούτψ τιΊ. 
έκατοι• δηι·άρια lJ.i.).o; εί; καί τά 

3.) ί.οι:rά, 

OrJηs est eι·go dicere secun
(1ιnn voluntateιn Cln·isti, quis est 
debitor talentonon 1n1ιltoru1n et 
quae ηχοr eius et qni filii eins et 
οη11ιiα eiιιs, et qιιis est *** de
bit.or qιιi ipsi debitori *** debe
lιat, et qni conserι:i t·identes hιιnc 
qιιideιn offocanteιn illuιn auteιn 
offocaι·i. 

et sicιιt cst quωeιn ,·ere, confi
teor neιnineιn 
exponere posse nisi sοlιιιη Chι·i

stuιn, qui ιιdiscipιιlis suis oιnnia 
secι·ete sol,·itrr ,·eniens in sensuιn 
eοrωη 

et apeι·iens eis parabolarιnn the
sa.nι·os obscuros, secι·etos, invisi
biles et confiι·ιηans deιnonstra

t.ionibns indnbitabilibus [ant] eu1n 
qHeιn volιιerit inlnιninaι·e scien
t.iae lιιιηiηe. ιιt intellegat onιnia 
})aι·abolae Ιιηiιιs. 

20 Ygl. :\larc. 4. 34 - 241 \"gl. Kol. 2, 3 

8 *** Diclll ΚΙ, ,·gl.lat. 17 (έ:r.') 
ΚΙ 19 (δύvασ{}αι> Klnaclι Dielιl Κο!" 
26 b•εργώιι l\1 28 (:rάι•τωιο) Dichl, 
vgl. lat. 31 άνθρώ:rφ (! άι•ωι• :\1 Η 

llίl2 *** Dielιl ΚΙ, ,·gl. gr. 
21 ι;ecretι• (α) L Pasclι secreta Β 

23 1)arabolιι" Pasclι 26 [aut] ΚΙ 
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είτε δύι·ατrιι t lι·αι ο :τ'!ηυ.;τοι~~·δο- sivc aιιte111 ιιutcst cssc ιlin IJfιlns 
μιlι·ος 

ι)iiι·ΟΙJω:τος τιj' ύ.μιιρτίιις(( Είτε κιιι ο 
διάβολος ε'ίτε ,ωιδέη·ρο; ,ω\ιι τού-

5 τωι•, αυ.ος ι~{ τι; -iίτοι ι'iι·ι?ρω:το:; 
-ij τώιι ύ:το τι)ι• διάβοί.ιίι· τι;. i!στι 

γaρ ηjς σοrrίιι:; τοί' t?t·ηfi ;;ργον 

καi τa ΠI'(!L τώι• ίΜω:; :τοιrί)ν 1JΤΟΙ 
:τε:τοιωμlι·ωι· κυ.τι'ι. τι1.:: τοιάσδε :τη ιό-

1Η τητας (είτε iι· ιlοuάτοι.; ι)ιΨ/ψt·σιι·, 
ε)'π καi lι· τισιι• U.ι·ι'Jψ:ι:τοις) ά:το

δοί'ι•αι :τcοιι ιιτει•ι;μπιι ύ:τωσ:τοτοί!ι· 
ύ:το τοί' Οείηυ :τι·εύματη; U.ι·ιιγηψψ

μέι·α. <~>; δi μηδl:τω διαρκιj ι·οί'ι• 
11'i ιlι•αί.αβόι·τε; 1jμεί; τι3ι• διΨάμει•οι• 

ι1ι·ακριι0 ιjι·ω τιp Χριστού ι•ιy <καi) 

fως τιίιι• τοσο·ύτωι• χωροvι•τα ιτΟάι•ειι· 
%αt ,ΙΙΠU τοv ΠΙ'f'rμιι.τος ι•:τάπα•( 
' - ' ' β 'Ο - Ο - ' ' ερεtΨω· ηκαι τα α η τοι• εοι•((, οιο-

20 μεΟα, f.!τι i άορίστω; :τερi τιϋι· κατa 
ο ' • β ' I 

τοι· το:τοιι ι.υ.μ αι·οι·τε; ιται•τιJ.σιω·, 

έ:τί τιι·α Ε.ι·α ι'J.J"υ.ιτ!ρεσΟαι :τοι·ηροι• 
δοvλω• διa τrjς :τυ.ραβοί.ιj; δηί.ού

μει•ον τδι• ένταvΟα :τψ]ιστάμει·οιι 
25 περί τής τώι• :τολί.ών ταί.άι•των 

δrμιλιjς. 

12. Πότε δi ό (κατά τι)ν :τu.gυ.
βοί.ι)ι·) βυ.σιί.εv; ίiι•Οqω:τος 1} Ο έ
λ η σε συι•ίi(!α ι λόγο1• μετά τώ ι• 

30 δούλωι• αύτού, aξιοι· έ:τισκέψα
σΟαι, καi έ:τi τίι•α καιροι• χρι) ιlι·α
φέρειν τa ί.εγόμει•α. εί μiι• γaρ 
μετιl η)ι• σιΨτέ}.ειω• ι'} έ:τ' αύτι)ι• 

(κατU. το ι• τιj:; :τροσδοκωμέι }1; κρί-

35 σεω; καιρόι•), :τιΌj:; ·.aι· τι:;.· σώσαι 

sίγc ))hοωο I)Cccati'< siYc ct ηeιιtι·Γ 
cunιω, η ιιt :ιlius nliψιis / homo 
ηιιt nlicιuis) eorιnη φιί su!J ι]ίίι

Ιιulu sιιnt. cst eniιn snι)icnti;ιe clι·i 
Ιωι· ομη:-;. 

12. Qnando ηιιteιη (secιιn

clιιω })1Habolanι) honιo rex ι·oluit 
ρone1·e ratίone1n, Yicleι·e est dig
nιιω, et ad c1uocl t.enψn;o; quac 
(licιιntιιr refene clebeιnus. si eniιn 
post consιιιnιnationeιn ant sιιl) 

ipsa consnιnιnatione (secnnduω 
tenψιιs S})eι·ati iιιιlicii), φιοιηο(lο 

qnis εalYet φιοιl ι]icitnr cle eo, 

3 Vgl. Π. τJιρss. ::?, -! - 18f Ygl. Ι. Kor. 2, 10 

6 τόι•] τυ)ν Η 8 ι'!J t}τοι - :-ι οι-

ότητu; <::\Ι 16 (καi) Koe 32 μέν 
< πa 3:J (uν τι;) ΚΙ, νgl. lat. 

4,';) (l10ωο aιιt alίφιί:;) KJ nacl1 
Dit'lll Κο<', νg]. gΓ. 6 ιlι•ί ;γ* Pa;;c·lι 

< L 31 debeamιι,; Gc 32 ;;ιιiJ 

;γ* L 0 sιιιηb La :J;) saln~t Die!ιl. 
,·gl. gr. ln•t G sol,;et Β L 
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TU :tE(!l TOV ΟΙJΕί/.οιτο:; έκιιτοι• δη· 

ι•άf!Η1 καi :τι·ιγομέι·οι• ύ:το τοv 
συγχωριιΟΙιτο:; τu :τoi.i.u τάί.ω-τιι: 
εί δέ ;τψ) τιj:; κρίσεω:;. :τώ:; aι· 

.) Μι•αιτιί τι; :ταρασυΊσαι :τρό lκείι·η:; 
συι·αιρόμει·ω• ί.ι}γοι· ύ:τό τoi'i βιωι
ί./ω:; /J.Ι'lJ(!QJ':rOl! μ F Τ U τιv J' δ Ο 1~ -

i. ιιJ 1' α v τ ο ίi; ά:τα~α:τί.ιv~ δi χρι) 
ψ}Οiοεϊι· :tff]l :τάση; :ταριιβοί.ιj;, ι}: 

ω μι/ ίιι·αγ/γψι:τται ιί διιίγησι; ύ:τό 
τιvι· εrιιγγε ί.ιστι7Jι•. ο τι κιιi 'Ιησοv:; 

"τοϊ:; ίδίοι:; ιωD ητυ.ϊ:; κατ' ίδίω· 
/:τ/ί.ι•ε :τάπα" καΙ διU. τοιϊτο U.:τέ
κρι•v•ω· οί τu ει'uγγέί.ια γράφοιοτε: 

);j τιjι· σαιμίιηω· nvι• :ταραβοί.ι':Ίι·. 

έ:τεί μείζοι·α ιjι• τu κατ' αιΊτι}:; /)ηί.ού

μπα τιΊ:; τι;;,. γρα,ιιμάτοιι· ιτύσεω:;, 

καΙ ιί ι• γ ε lκάστ η ί.ύσι; καΙ ιί σaιr ιί
ι·εια τι;jι· τοιοι~τωι• :τα!!αβοί.ι7Jι· το ι-

211 αύτη. (;):; μηδέ αvτόι· ))τόι• κr)σμοι· 

χωρείι• TU γραφόμει•aΗ Ft:; τu:; τοι

αύτα; :ταραβοί.U.: »βιβί.ίω<. γ/νοιτο 
δ' ίιι•ει•ρεΟιjι•αι κα'.!δίω· ίΞ:τιτηδείω· 

καΙ διά τι)ι· καlJαρύτητα χωροϋσω· 

25 τά γράμματα τιj:; σιιφψεία:; τι7Jι· 

:ταραβοί.ι;;ι·. wστε έ1' αι'τfJ γραφjι·ω 
»:rι·εύματι fJεoii ζιvι·το;«. ι!).ί.' έρεί τι: 

δτι μ ιί:τοη· άσεβοiiμΕι' οί 0/ί.()Jοτε; ( διU. 
τό ά..ϊό!}ρητι)ι• τιι•ιιJJ' καl μ ι·στικι)ι•) τιϋι· 

30 ι\:τεράι·ιιJ γραμμάτωι· είι·ιιι δηί.ωτικU. 

ταύτα )ω/) :τειριvμει•οι ταύτα σα

gψίσαι, κ?ί ι· δοκfί καΟ' ύ:τόΟεσι ι·. δ τ ι 

ΕΥ1'ωμtΊ' έ:τιμεί.iϋ:; αι~τιϋι· το βοvί.ιιιιιι. 

φιi rle1ιαι·ίο.-; ceηtιιιιι <lebebat et 
uffoca 1Jatnr ab eo, qιιί nιιιltoruιn 
talentoruιn νeηίaιη fnerat. conse
ι~ntns ~ si auteιη ante ίιιdiciιιιη, 

cμιί~ potest osten<lere (ante 
illud/ positaιn rationeιn aiJ 11o
ωin<> rege c~ιιιι seιτί.s s·ιιίs ~ 

1~ )Inι·c. ~. 3.! -- ~Off Ygl. Jolι. 21, 2:. - ~; Υι-:1. ΙΙ. Κοι·. :{. 3 

lU ι>:r,η :rrQi :\Ι 1 ι οτι Kl rί :\111 ;; φιί G 
1::-; ;-ε Kl τε :\Ι Η ~:~ ,jι•rt•(!rι?ιjι•ω 

Κοε- iiι• rι~ρrΟιjι•ω :\Ι Η :Η 'κιιi 

ΚΙ ιΙΗι·Ιι Koc 
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ί.εκτέοι• δi καί :τρό; τοϋτο ϋτι οί 
,ΙΙΕI' ά.κριβιιj; είί.ηq:ότες ιιvτά Ι"Οείι• 
οίδιισι τό :τρακτέοι• αvτοίς, 1ίμεί; δέ 

οί όμοί.ογοϋι•τες ύ.:τοί.εί:τεσΟαι τοϋ 
5 δυι·ηΟίjι·αι έ:τi το βάΟος ψΟάσαι τώι• 

δηi.οvμέJ•ωJ' έJ• τούτοις, εί καί τtJ'a 
βραχυτέραι• :ιερίι·οιαv έ:τί :τοσόι· 
~ β, - ' ' 1 
,.αμ αι•ομει• τωι• κι.ιτα τοv το:τοι•, 

φιίσομει• οτι τιι·ά μiι· (Q/' έκ :τοί.ί.ιjς 
β ' ' ζ ' • ' 10 ασαι·ου και ητησεω; ευρισκειv 

δοκοϋμει•, είτε χάριτι fJεοϋ είτε δυvά
μει τοίJ έι• 1jμίv ι•οϋ, ov τολμώμει• 
iμ:τιστεiJσαι γράμμασι. τιι·a δέ γυμ • 
ι•ασίιις 1jμετέρας καί τ ιjς τιϋι• έι•τευξο-

15 μέι•ωι• χάριι• έ:τl :τοσόι• έκτιΟέ,ιιεfJα. 

'Αί.).ι'ι ταϋτα μέι• ά.:τοί.εί.ογήσΟω 
δι{.ι το τι]ς I :ταραβοί.ίjς βάΟος. :τρός 
δέ το πότε ?j-θέί.ησει• ό τιjς :ταρα.
βοί.ιjς βασιλεύς i1vDρω:τος συι•ίίραι 

20 ί.όγοv μετa τιίjv δούί.ωι• αvτοϋ, 
ψ1ίσομει• οτι έοικει• :τερί τοι• κεκη. 
ρυγμέι·οι• η}ς κρίσεω; καιρόv το 

τοιοϋτο γίι•εσΟαι. :ταριστίίσι δέ 

τοϋτο μία μέι• :τρο; τοίς τεί.ευταίοις 
2.5 τοϋ :τροκειμέι•ου εύαγγεί.ίου :ταρα · 

βοί.ιί, μία δέ έκ τού κατa 
Λοvκίίι•. καί ϊι·α μι) αvτι)ι· έκτιΟέ
μει·οι τι)ι• ί.έξιv μηκύι·ωμει• τοι• 
ί.όγοι•, 

"Ο δ ' -β . ' ' ' ' -., υι•α,ιιειΌυ του ουι.ομειΌυ α:τ αvτη; 

τ ίjς γραφής ί.αβείι·, 

clicemus igituι·, qιιonianι Yίcletιιr 
de tenιpoι·ibιιs iudicii }>raedictis 
l1oc fore. probatio aιιtenι lιιιiιιs · 
est una quidenι paι·abola istiιιs 
ipsiιιs e,-angelii posita in extι·eωo, 
alteι·a autenι secιιndnnι Lιιcanι. 

secl ne exponentes eaιn }>rolon-
geιnιιs seιΊnoneιn. 

φήσομεν οτι ?j μέι• κατa ΜατΟαίον breYiteι· diceιnus quonianι para-

13f Ygl. Orig. toιn. ΧΧΧΙΙ, 24 in Jol1. (ΙΥ, 46ί, 22f}: γι•μν•iσωμει• τά 

κατά τον τό:rον, κριι•οiίντο; τοiί έντειιξομέι•ου κτί .. 

1 οί] εί Η δ φθάσu.ι ιιnleser-

liclι in :\Ι < Η ; βραχvτέ(}αν Koe, 
,-gi. ΙΥ, 220, 35 :rαχυτέ(}αν :\Ι Η 

θ φήσωμει• ••• :rοίJ.ών Ha, cοι·ι·. Hc 
Η έντει•ξομένωι• (ιhφεί.εlα;) Koe 
16 άποί.εί.ογtσθω :\Ι 26 δέ + καί Η 

Orlgeneo Χ 

21. 32 diceιnus ΚΙ, Ygl. gr. {{j. 

cimns χ 21 lat. las :rερί τώι• 

κεκηQιιγμένωι• .•. ΚUΙ!Jώι• ? 

20 
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:παραβοί.ι] έστι δηί.οvσα οτι ))ώ, 
iiι•Uρω:πο; U.:r.οδημών έκάλεσε τούς 

ίδίου; δούί.οt•ς καί :παρέδωκε11 αvτοί, 
τά ύπάρχοvτιι αύτοϋ«, καl τιι•ί μέv 

;3 :π{ντε, τll'ί δέ δvο, τι1•ί δέ έν τά
λαντον. 

είτ' έκεί1'Οι :τε:τοιι]κασι :περί τa 
έγκεχειρισμέι·α, 

ιο καί »μετa :πο).ύι• χρόι•ον έρχεται 

ό κύριος τώι• δούί.ων έκείι•ωνιι καί 
αvταίς ί.έξεσι γέγρα:τται οτι »Καί 
συι•α{ρει μετ' αvτώι• λόγοΙ'<<. <ηίρη,
σον οvι• δ ί.έγει • ,,καί συι•αίρει μετ' 

15 αvτώι• ί.όγοι•ιι > καί σύγκριι•οι• τ ψ 
καί άρξrιμέι•ου δέ αύτοv σv1•
αίρειι•, καί δρα ότι άποδημίαν 
μεν έκάJ.εσε τοϋ οίκοδεσ:πότου τόι• 
χρόι•ον καfJ' δν >>έ1•δημοvι•τε' έ1• 

20 τιp σώματι έκδημοϋμε1• ά.ι:ό τοϋ 
κι.:ρίοvιι, έ:τιδημίαν δέ αύτοv, ότε 
>ψετa πολύν χρ6ι•ον έρχεται ό κύριος 
τών δούί.ωι• έκείι·ωνα, τόι• έ:πί συντε
ί.είq. έν τjj κρίσει καιρόν· 

ιιετά γάρ χρόι·οv =τολύν »έρχεται ό 
κύριο; τc!ιν δούί.ων έκείνωι• καί 
σvι·αίρει μετ' αvτώv ί.όγονιι κai τa 

30 έξi/; γίι•εται. 

bola quidem secιιnduιn :\Iatthae
ιnn (clenιonstrat, qnonianι) 

»lιοιηο quidaιn peregre profectus 
vocaYit servos suos et tradidit 
eis substantiaιn snam«, et alii 
quideιn quinque, alii autenι duo, 
alii autenι talentnnι nnnm. 

et ιφοst ιηultuιn teιnpus reversns 
est doιninns servornιn eornιn«. 

et lιis ipsis serιnonibns scriptunι 
est quoniaιn »posnit rationeιn cιnn 
eis«. considera ergo quod ait: »et 
posιιit rationeιn cunι eis«, et con
fer cuιn isto quocl clictιιnι est: 
incipiente aute?ιι eo ponere rati
ωιe?n, et vide quonianι peregrina
tionenι qnicleιn patrisfaιnilias ap
pellavit teιnpus, secundnnι qnod 
»donec suιnus in corpoι·e, pere
gι·inannιr a cleo«, aclventιnn (au
tenι) eiιιs, quando »post ηιιιltuηι 
tenιpus venit clonιinιιs servorιιnι 
eoruιn«, teιnpus esse iιιdicii cunι 
venerit in consuιnnιatione. 

1 :\Iattl1. 14-15 - 10. 121 )lattlι. 25, 19 - 19 Π. Kor. 5, 6 -
22 )latth. 25, 19 

8 εlτα :\Ι \ έκεί~·ΙJ Η 
ρησοιι-).όγοιι) ΚΙ, yg}. lat. 
< )la 

13 (τιί- 2 (dcmonstJ•at., φιoniam) ΚΙ, 
1Η έν Ygl. gr. 7 talentum nnnm] coιη-

misit ιιηηm talentuιη R QC ι;; CU111 

eis rationem G 18 νίrlc ΚΙ, ygJ. gr. 
Yides χ 22 (antcm) Κοε-, vgl. gr. 
:!;) essι'] Gbergang in <lι>n acc. c. ίιιf. 
Diι>III 26 conι;ιιιnmationcm L 
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ιί δέ κατu Λουκιϊι• σtιrμ!στεροι• 

:ιαΙJίστησιι• ϋτι ει~γfl'ι/; ι1ι•ΟΙ]ω:ιο; 
:ιοΙJευΟεl.; >>εi.; χώψιι• μακr/ιι• J.αβείι• 
• - β ,. ' \ f' I 
εαvτφ ιισιι.εωι• κιιι Ί!:ιοστρεψιιι·ι, 

!i :ιορει•ό,ιιει•ο; έκάλεσε δfκα δού
ί.οv; καί ))έδωκεν αvτοί; δι-:κα μι•ιϊ;, 

καί εί:ιειι αύτοί; · :rραγματεύσασΟε 
έι• fP i}t]χομαιιι. οvτο; δf. ,) εlψΕΙ'1jς 
ϋ.ι•·Ορω:ιο;, μισούμει•ο; ύ:ιό τi;:ιι• ίδίωι• 

10 :ιοί.ιτίilν ιl"tοστειί.άι·των >>:rρεσβείαν 
ό:ιίσω αύτοίJιι, ού Οεί.όι•τωΙ' αύτόι• 
βασιί.εύσαι έ:ι' αύτοί-.;, έ:ιω·ιjί.-Οε 

J.αβwν >>τιίι• βασιλείαν κι.ι.ί εί:ιεν 
ιrωι•ηDijι•αι αύτrp τούς δούί.οι•; οί; 

15 δεδώκει τό άργύριοJ', ίJ'α γJ.•ι[J τί 
διε:τραγματεvσαι•το·•· 
ίδwι• δέ ιΊ :ιε:ιοηίκασι, τφ μέν τιjν 
μι•ilν δέκα μι•ilς :ιοιιίσαl'τι l:ιαιι•ον 
a:ιοδοv; διά τού ))εύγε, aγαΟέ δοϋ).ε, 

20 οτι έιι έλαχίστφ :ιιστό; έγέι·ουιι, 

δίδωσιν αύτί[ι έξοΊJσίαν δέκα :ιό
λεων τώι• ύ:ιό τιjν βασιλείαν αύτοίJ. 
καί ύ.J.i.φ < τcp) τ ιjι• μ ι•ilι• :ιει•τα."tJ.α
σιάσαντι τόν μέι• έ:ταιι•οι• {]ν έ:ιί I τοίJ 

25 :ιριύτου έταξει• ούκ a:rοδέδωκει• ούδέ 

τό ϋι•ομα τιj.; έξοvσία:; ιr.,; έ:ιί τοϋ 
:ιροτέρου ιόρίσατο. εl:ιε δέ αύτιp • 
>>Καί σύ γίι·ου έ:ιάι•ω :ιέι•τε :ιόλεωι•ιι. 
τιp δe τιjι• μι•ύ.ν ιl•οδι]σω•τι έν 

3U σουδαρίφ εl:ιεν · >>ΕΚ τού στόματός 
σου κρινιίj σε, :ιοι·ηρe δοv).ειι, >>Καί 

sccιιιιιlιηη I~tH·aιn autcω clarius 
111anίfestat, <ιuonianι "Ιιωηο φti
<lanι nobilis }ΙI'Ofectιιs cst ίη ι·cgio
ncιn longinφιanι acι·iιΙcι·e sil)i 
ι-egηηιη ct ι·cYcrti«. }Ιι·oficiscens 

aιιteιn Yocavit <lcccnι ι;eι·νο::; snos 
et ··<le<lit illis <lccenι ιnnas ct <Iixit 
eis: negotianιini donec Yenio". iste 
anteιn nobilis vir, qni o<liebatnr 
a ciYibιιs snis, <ιni ιniseι·ant .,Jc
gationeιη })OSt eηηιιι nolentes cuιn 
regnaι·c sιφeι· se, revcι·sns est 
>>ι·egno a<·Ce}Ιto et vocar< i iuss )t 
servos <ιuibns dederat pecunianι, 
nt videι·et <ιnae esset negotiatio 
θΟΙ'UΙΙ}ιι. 

3 Lιιc. 19, 12 - 6 Luc. 19, 13 - !)ff Ygl. Lιιc. 19, 14 - 12 YgJ. 
Lnc. 19, 14-15- 17 Ygl. Luc. 19, 16- 19 Lιιc. 19, 17- 23f Ygl. Lιιc. 19, 
18-19 - 2S Ygl. Luc. 19, 19 - :101 Lnc. 19, 22. 24 

;) δούλου; + Btιos lat. 11 αύτόιι] 8 donec] ι1ιιm L 18 ,-ocar(i 
αότών )!Δ 13 ~ί:r.eν κι, Ygl. lat. inss)it Dielll \"OCaYit χ 
εί:rι~ν )I Η 
στώ:; Η• 

17 :rοιιίκασι Η• 20 :rι· 
23 ( τf~) Di~hl 

632 
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τοίς :lαρεστcϋσι1' εί:rε1· · άρατε ιl:τ' 
αvτοϋ η)ν μJ•ii.ι• καl δότε τψ τa; 
δέκα μJ•ii.ς έχω•τt«. 
τίς OVJ' καl l:rl ταύτης ηjς :ταρα-

5 βοί.1jς ού φ}σει δτι δ μέ1• ε.Vγε1•fις 
aJ•Ορω:τος :τορεvΟεlς »εlς χώρω• 
μακρaν λαβεί1• έαυτψ βασιί.είω• καΙ 
ύποστρέψαι<< ό Χριστός έσω• οίω•εl 
a:τοδημώι• l:rl τιp λαβείν η)J' βασι-

10 λείω• καl τοv κόσμου καl τώ1• έι• 
αvτιp, οί δέ τa; δέκα λαβόι•τες μJ•ii.ς 
οί lγκεχειρισμέι•οι είσl διοικείν ί.ό
γον δι• lπιστεύΟησω•, οί δέ ποί.ίται· 
αvτοϋ (έμ:rοί.ιτεt•σαμέJ•ου < τούτφ) 

15 τιp κόσμφ κατa το έι•ψ-θρω:τηκέι·αι), 
οί μη -θεί.ι}σω·τες αύτοι• βασιί.εϋσαι, 
τάχα μέι• δ ιl:τιστ1}σα; αύτιp • Ισαω]ί. 
έστι, τάχα δέ καl τa a:τιστι}σωοτα 
αvτί[J έΟι•η; 

20 13. Πί.1)1' ταvτά μοι εί'ριιται 
διa το η)ν Ε:lάι·οδΟJ' αύτοϋ aι·αφέρεο• 
υ.-θόJ•τος μετa τιj; βασιλεία; έ:τl 
η)ν σιΨτέί.ειαι•, δτε »Εί:τε q:ωι•η-
1JήJ·αι avτιp τούς δούί.οvς οίς [ έ]δε-

25 δώκει το aργv(!tOJ', ίι•α γι•ιp τί 
διεπραγματεvσω•το«, καl διa το 
lκ τούτου βούί.εσ-θαι ιl-τοδεικJ•ύι•αι 
καl ηjς :τερl τών ταί.άι•των :rαρα

βol.ijς, δτι καl (το) δστι; fιiJέ-
30 λ17σε συι•iί.ραι ί.όγο1• μετa τQJ1' 

δούλων αvτοϋ a1•αφέρεται έ:lt 
την συ1•τέί.ειω•, δτε ijδη βασιί.εύς 

έστιν ιl-τοί.αμβάι•ω1• τι}ν βασιί.είαν, 
δι' f}ν (καD' έτέ(!αν :lαψιβοί.Ι}ν) 

qnis ergo non dicat, qnoniaιn 

nobilis ille Ιιοιηο, qιιi abierat >>in 
ι·egioneιn longinqnaιn accipeι·e 

sibi ι·egnιnn et reveι·ti«, Clιristns 
est qni abiit accipere regnnιn 
et nιnndi et οιηηiηιη quae in eo 
sunt, qni auteιn decenι acce
perant ιηnas, snnt quibus dispen
satio veι·bi credita est, cives auteιn 
eins (secundnnι qnod natus fnerat 
in lιoc nnnιdo et snsceperat hu
nιananι naturanι) qni nolnerunt 
eιnn regnare, Indaei sunt qιιi ei 
creclere nolnerιnιt et ceteri in
fideles ~ 

13. Haec ι·etulinιιιs 

ex eis Yolentes ostendeι·e, 

quonianι et hoc qnod dicit: qtιi 
'ι.:ol1ιit ponere 1·atiωιe?n cuιn servis 
suis ad tenιpns consuιnιnationis 
refeι'tuι·, qnanclo etiaιn rex est 
ι·egno accepto : 

of Ygi. Lιιc. 19, 12 - 23 Lnc. 19, 15 

10 τώι•) οηιιι·ίtιrιι qtιae lat. 1-l έμ· 
~οi.ιτεvσαμfι•ω Ha \ (τούτφ) Diclιl 

Koe, Ygl. lat. 2-l [έ]δεδώκει ΚΙ, ,-gl. 
S. 307, 15 28 καί < )la 20 (τό) Koe 

4 clicet Koe ί rcYcι·ti] rccliι-e Β 

8 abiit] οίοι•εί sci1eint ίίbcrgl!,ngen. 

'"ie S. 310, 11 9 co) cis G L 
33 I. [ ct Jiaιn? ΚΙ, ygl. gr. 
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, ,,. " ' ' .. β -
,ε:ι;ορε-υ?ι η ει; χωψ.ιι• μιικρυ.ι• ι.ιι ει ν 

• - β ,. , ' ,. ' 
tυ.υτφ ιισιι.εω.ι• κιιι ι•:τοστρtΊj'rιι··· 

,. ' "" ' ,. β' ' ι•:ι:οστρε·ψιις ουι· κιιι ι.υ. ωι• >ιτην 

βυ.σιί.είυ.ι·,ιι ιjΟέί.ησε συι•iiρυ.ι ί.ό-
.'i γο1• μετά τι;jι• δούλιι)J' ιιύτοiί, 

καi άρξαμέι•ου αύτο ϋ συι•υ.ί

ρε η•, :τροσηιιέχΟη εlς όφειί.έ
τη; :ι:οί.ί.ι;jν ταί.άι•τιιJJ' · :ι:ροση
)•έχΟη δέ ώ:; βασιί.εί iί:ι:ο τώι• αύτοϋ 

1 Ο τεταγμέι•ωι• λειτουργιijι• οlμαι άγγέ

λιιJJ'. 
καi τάχα εί; τί; έστιι• τι;jι• v:ι;ι) τιίν 
βασιί.ε{αι• έγχειρισΟεί; τιι•α 

οlκοι•ομίαν μεγάί:ψ κυ.ί μι} καλώ; 

15 αύτι)ν διοικιίσας, ιιι.ι.α διασκορ
:τίσας τά έγχειρισΟέι•τυ., ώ; όφει
ί.έτην αύτοι• γει•έσΟαι :ι: ο i. i. ι7η• τ α -
ί.άντων ώι• ά:τοί.ώί.εκει•. ούτο; δι} 
τάχα μή έχων ά:τοδοϋι•αι, κεί.εύε-

20 ται ύ:ι:ό τοϋ βασι~.έως :ι: ρ α Ο ιji•αι 
δ.μα τιί γυι•αικί, άφ' ιj; γέγοι•ε 
κοιι•ωι•ός αύτzί :τατι}ρ τιι•ωι• τέκι·ω~·. 
έργον δέ ού I τό τυχόι• έστιι• lδείν έν 
ι·οητοί; :τατέρα καi μητέρα κυ.i 

25 τέκ~·α. 
ώ; μέι• ούι• :τρό; το άί.ηΟέ;, Οεος 
αν εlδείη τοϋτο το έργοι• ο βούλεται. 
καi ήμίι• δέ, είτε αύτος δέδωκεν είτε 
μι], δ δυι·άμει•ος κριι•έτω. :τί.ιjν 

30 τοιαϋτα κατά το~· τό:τον t".:r.οί.αμ

βά~·ομεν οτι. 
wσ:τερ 'Ιερουσαί.ιjμ μι}τηρ έστi Παύ
ί.ου καί τιιjν :ι:αρα:τί.ησίωι• αύτι~ ιj 
ύ.ι•ω, οϋτως είη ίlι• έτέρων μι]τηρ, 

qno acce}>to z·ol·ιιit ρonere ratioιιent 
cuιn. .~erι·i8 s·ιιί.<J, et iιιcι)iente eo ]JO

nere oblat1ι:~ e.<;t ei 1ι1ιu.s debitoι· ta
leιztorωιι 1nultorunι, o!Jlatιιs cst 
aιιtenι c1nasi Ι'egi a sιιis lllinistι·is, 
Yiιlelicet angclis. 

et fo1·sitan ηηιιs est iste, 

ι·ιti connnissa fnit ctuaeclanι Yilli
catio 111agna, et < qιιi ·.. quia non 
benc villicaYit secl clispersit oιn-
nia sibi connnissa, φtasi factns 
clebitor est tαle·ιιtοι·ωιι 1ιιultorunt. 
lιic non lιabens nncle 1'e([(leret 
inbetuι· t·eπtι1Ι([ari a t·ege cnm 
nxoι·e, cui conιnιιιnicans factns 
est pateι· qιιornnclanι natoι·unι. 

opns est antenι non nιecliocre 633 
Yicleι·e in intellegibiJibιιs ρat.J'eΙn 

et nιatren1 et filios. 

sicnt eninι Hiernsalenι qnae sιιr
sιιηι est, nιateι· est Panli et om
ninnι sinιilinn1 ei, sic nιateι· est 

1 Lιιc. 19, 12 - 32 Ygl. Gal. 4, 26 

i :rροσηνέχθη + ei Iat. 8 :ro- 1:) (qui) Diel11, η~]. gι·. 18 est 

J.ών Η 12 έστϊ :\Ι 16 τά] οtιΗ~iπ R Gc Β < Qa L 22 qιιol'Undam y* 
lat. 23 δέ ούδέ :\Ι mιιltorum L 2-1 YίcleJ·e ρ (in notis) 

videri χ I in < R 33 mater est y* < L 
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aι•άλογοι• • lε[!οι•σαλι)μ μητρί. rέρ' 

εlπείν Σοψ•η τίjς Αίγύ::ττοv 1'j (Μέμ
φις, έτέρωι• δΕ Τύρος) καi ΣιδciJι• 
1} δσαι c'ύι•ομάσDησω• lι• ταίς γραφαίς 

5 πόλεις. 

εί{)' ώσπερ • /ερο?ισαλ1)μ ι•ύμφι έστi 
κεκοσμημέι•η »τcp άι·δρί αύηjς« Χρι
στc'[J. οϋτως είει• ίlι• έκείι•αι αί μητέρες 

10 δυι•άμεώι• τιι•ωι• τώι• κεκί.ηρω
μέι•ωι• αύτa; οίοι·εi γvι•αίκες ij 
ιιύμφαι. και ωσπερ έστί τιι•α τέκι•α 
τιjς • /εροvσαi.1)μ ώς μητρος καl 
Χr1ιστοv ώς πατρός, οϋτω; είη lίι• 

15 τιι·α τέκι·α Συψ•ης -ιj Λ/έμφεως ή 

Τύρου ή Σιδιuι•ος καi τcuι· έ::τιτε

ταγμέι•ωι· αύταίς άρχόι·τωι• (ώς 
πατέρωι•). 

τάχα ούΊ• καί o-iSτo; ό εlς προσαχ-
20 Dεi; άν{}ρώπφ βασιί.εί 

όφειλέτης ποί.λcuι• ταί.άι•τωι• 
έχει (ώ; άποδεδώκαμει•) γvι•αίκα 
καl τέκι•cι, ίi.τιι•α πρότερον μέν 

έκέλεvσε πραfJ1jι•αι ό βασιλεύς, 
25 πραD·ιjι•αι δέ καl πάl'τα α 

εlχει•, ϋστεροι• δέ σ::τλαγχι•ισfJείς 

aπέλυσει• α·ύτοι• καί πίi.σω• η)ι• 

όφειί.1)ι• άφιjκει• αυτφ, οvκ 
aγι•οώι• το μέλλοι•, άί.ϊ.' ίι•α 1}μείς 

30 μάΟωμει• το γεγει•ημέι·οι•, 
οvτως aι•αγέγραπται πεποι?ικέι·αι. 
έκαστος οvν τών έχόι•των (cίι; ά::το-

quorundanι qnidem Soene Aegypti 
Yel l\Ienφhis, aliorιnη auteιn 

Tyrns et Sidon et ceterae ciYi
tates, qnae noιninatae sunt in 
scι·i ρtnris 

gentiuιn inιpiannn. 
et sicιιt Hierusaleιn sponsa est 
oι·nata >>νiι·ο suo(( Clιristo, sic et 
illae ιnatres νirtutι1111 qιιarundam 
possωentiωn eas coniuges sunt 
Yel sponsae. et sicut sunt quidaιn 
filii Hierusalenι quasi ιηatris et 
Clιrist.i qnasi patris. sic snnt ctui
daιn filii Soenes Yel J\Ienψlιidis 
vel Tyri vel Sidonis et praeposi
t.οrιιιη eis pι·inci})Hlll qιιasi pa
trιnn. 

et forsitan et iste ~ιnus, qui 
oblatus est lιomjni regi, 

lιabet u.xorent et filios, quos pri
mιHn qnideιn i~ιssit rex venundari, 

postea aιιteιη 1nise1·tus di1nisit 
(eunι et di?ιtisit) ei onιne debitunι 
eius, 11011 ignorans fntιιra, sed ut 
11os disca11ιus qιιοιl actιιnι est. 

ιι11ιιsquisque ergo lιabentiωn (se-

6 Ygl. Orig. I1om. ΧΙ, 4 in Kum. (\·π, 83, 28): rex geιιtis inψiae -
7f \•gι. Apoe. 21, 2 

1 φέρε :\1 2 <Μέμφις- ΤιΙρο;) 

ΚΙ, Ygl. ιat. 1;) 1'}1 κι, Ygl. ιat. 
καί l\1 Η 1 ί (ώ; ::rατέρωι•) κι Koe, 
vgl. ιat. 20 ύ.1•Οριύ:rφ Κοι•, Ygl. lat. 
τώ ΜΗ 

D ,-irtιιtnnι] \'irorιιnι G L 
Η SOf'Π('S κι soaenae G sγene (Β) L ί 

ιneιnιJhj(lis ρ memμhitis (G) L mem
fis Β 2ί (NΙnl et clinιisit) Dίε'111. ,-gl. 
gr. 32ι1abentium G" Β L l1ιιbpns R ac 
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δεδώκιιμει•) γvι•aίκα 

καΙ τ έ κ Ι' α, ί.ιJγοι• U.:ιοδιύσει, ψ·ίκιι άι• 
""{) 'β 1 ' - • ' 1 ε~ no ασuεvςσvru~aι~υγο~~α-
β ' ' "β ':1 ' ~ r ' 5 ωι• >>TIJI' ασυ.tΊιιι•ιι και ι•:ιοστ~t·v•ας • 

κai iκuστος αvτωι• έχει. ιύ.; ί.ί~χωι• 
τιι•ο.; ( ιj) Σοψ•ης 1J Μέ,ιψεως ίj Τύρου 

ιο 1j Σιδίοι•ος ι) τιι·ος :ιuρuπί.ησίοv, 
κυ.ί τοVς όq:ειί.έτu.;. 

Ούτο.; ο~ι·. U.:ιoi.vfJεlς κui συγ
χω~η{)εiς :τιίσαι• τι/ι• οιrειί.ι}ι·, 

15 iξελ{)ιl>ι• ά:το τοϋ βασιί.έως εύρεν 

Ινα τ~ν σvrδούί.ων α~τοi 
\ \ ('ι:-

και τα ε., ης. 

καi διa τοϋτο ('οίμαι) έ:τι·ιγει•, 
20 iπεί:ιερ 1j1• ε ξ ε).{) ώ1• d:ro τού β α. 

σιί.έως · οvκ άι• γάρ μι) iξελUών 
ΕΠ1·ιγε τοι• σύ1•δοvί.ω• α~τοϋ. εlτα 
:τuρατι}ρει η)ι• άκρίβειω· τijς γρα
ιμjς, δ:rως 

25 ό μέιι 

πεσι!J1' :τροσε κύ ι• ε ι, 

30 ό δέ 

ΠEUUJ1' OV προσεΚVΙ'Εt a/.i.ά παρ· 
εκάl.ει. I 

2ϊff Vgl. Lιι<'. 19, 15 

3 ήι•είκα πa 8 καί (γάρ) Koe, 
Ygi. ιat. 9 (ιj) Κι, νgi. ιat. 

13 OV/1 + (ό)? κι, vgl. ιat. 20 tίιι 

< Η8 30 -32 ό-:rροσεκύιιει < Η 

cιιιΙ<lηηι φιο<l ιlixiιnus) uxorerιι 
\'el ιφοη~aηι 
ant Jilίo8 ιlatιιrιιs est rationeιn, 
cηιιι \'encι·it ι·eχ pωιeι·e rαtiοιιe1ιι, 

et~i in initio ponendac rationis 
οΙJΙιι t.ιιs c~o~t. 
ηιιιιsιιuisqηc eniιn eornιn lιal)et 

ct ιleωtoι·cs, quasi prί11ceι)s ali
cnins vel Soenes vel l\Ienψhi<lis 
vel Ί')τi vel Sidonis vel alicuius 
lι ui nsnιoιli. 

Iste ergo qιιi dinιissns est et 
indnlgentianι co11secntns exiens a 
rege iιιt·en.it ιιnu1n ιle conservis 
sιιis φιί debebat ei ιlenarios ce1ι
tu11ι, et offocabat eιαιι ιlice1ιs: reιlιle 
si qιι iιl ιΖ ebes. 
iιleo (arbitror) offocabat eιan, qno
nianι a rege exierat, nec eninι 

offocaι·et conseι·vnnι sunnι si 11011 
exisset a rege. a<llnιc considera 
snbtilitateιn scriptιιrae, quoniaιή 

seι·vus quidenι tale1ιtorιι1n tιιul
tοrιωι d ebitor 
pι·ocidens aιloravit 
regenι qnasi ι·egenι, qui accepeι·at 
regnuιn et venerat a<l ratiotιetn 
ponen<laιn, qui autenι centu11ι 

ιlebebat de1ιa.rios 

prociιlens 11011 aιloravit, sed rorιa-
t•it co11servuιn dicens: patie1ιtia11ι 634 

3 aιιt] veι Β 10 Soenes κι 
('-·gι. Qa) syenίs (y) L I l\lemρhωίs 
ρ menuis y ιnt.>mρl1it.is L 13 qιιί 
y* < L 19 (et) icteo? κι, vgl. gι·. 
21 sί non] ηίsί L 31 cιenarios debe
bat L 



312 Origenes, ::\Iattl1auseι·ltlarιmg l\rattl1. 18, 23 (- 35) 

,.,β,,, _Q\ 
και ο μειι ασιι..ε·υς σπ,.αγχι•ισ·vεις 

άπέλvσεν αύτόι• καl πfiσω• η}ν 

όφειλι]ν άφijκειι αύτψ, ό δi 
5 δοvλος oVδi 8λε1jσαι 1]fJέλησε τόν 
σύνδοvλον αvτοϋ. κάκείι•ος μiν 
(καi) πρό τιjς άφέσεω; 

10 8κέλεvσεν αvτόν πραfJιjναι καί 

15 

20 

25 

τά αvτοϋ, 
ό δέ σvγχωρηfJείς έβαλεν 
ε ίς η] ν φv/.ακ1] ι•. 

. ' αυτοΊ•· 

καl :ιρόσχες δτι οί σύνδοvλοι ov 
διέβαλαν 1j είρι]κασιν άλJ.a διε
σάφησαν, 
καl 

30 δτι 

τό πονηρέ ούκ είπε κατ• άρχa; 
πΕρί τών χρημάτων, 

35 άJ./.' iη]ρησΕν 
ϋστερον περί του σvι·δούJ.οv. 

7 (καi) ΚΙ, vgl. lat. 12 σιιγ· 
χωρηθείς (έξeλθώv)? Koe, Ygl. lat. 
261 καί-διeσάφησαv l)is scr. Η 

hιιbe iιι ·ιne, et οηιιιiα, reιlιlιιιn tibi. 
et ι·eχ qni<lenι 1ιιisertus ιlitιιisit 

eton cnnι <lebito nniverso, iste 
antenι nec 1niseι·eι·i volnit sno 
conservo. et ille qιιidenι et pι·ins
qnanι <liιnitteι·et, 

non nιisit in carceι·enι <lebitorenι 
talentornιn nιnltornnι, se<l 
itιssit eunι ·ι:entιndat·i et uxoreι~ι 
et fίlίos eius et reιldi debittιιn, 
iste ιωte1ιι t·ιιde11s ιn carcere1n 
misίt conserι·tιιn, 

doιιec ?'eιlιlet·et quoιl ιlebebat. sunt 
autenι et conservi qui<lanι eins, 
qni indnlgentianι est consecntns 
talerιtoruιn 1ntιltoru1n; qni 'υiderιtes 
qtιae fιιctιι stιrιt a seι·vo inιniseι·i

conle, lιa ben tes videlicet ιniseri
conlianι simileιn regis, cmιtristati 
stι?ιt t:alde Slll)er euιn qui centunι 
debebat ιlenarios et in carcerem 
fnerat missns, et volentes invare 
ιnissιnn in cω·cerem erιarraverunl 
cloιnirιo quae fuerant acta. 
et vide qnia non est scriptnnι: 
detraxeι·nnt vel clixerunt, secl: 
enarra-ι:erunt. 

et ttι?ιc t:ocans etιιιι dmnitιtιs eius 
dixit ei, quocl 11on dixeι·at pι·ius; 
sicnt e11iιn pius et ιnisericors rex 
11011 clixit in pι·inιis sibi oblato 
quasi debitori talentorutιι mul
tortιtn: serι·e nequaιn veltnale; lιoc 
eninι rese1·vavit, ut 11011 de pe
cu11iis, sed de conservo in car
cerenι misso <liceret. 

12 I. (1'\)vadens? ΚΙ, vgl. gr. 
18 facta] pι>ccat.a G 32 sibi G0 Β 

sibi ei αιι L 34 vei ΚΙ, Ygl. gz·. et χ 



)Jattlι. 11\, 2:~ ( -35) Τοιn. ΧΙ\•, 13 31:3 

"δ δ' • • ' -β . ' ι ε ε και .το μετ[!ιοι• το ι• rισιι.f·ι•J; · 
5 

10 ούκ εί:tε · 
προσεκύ1•ησά; ,ιιοι. 

1:) 

άϊ.ί.ά · παρεκάί.εσά; με 

καί ουκετι (lκfί.ευσΕΙ') αύτοι• 

πραiJιjι•αι καl τa αύτοv, ιli.i.a 
:tαQέδωκε τοί; βα.σαι•ιστα.ί; 

(ώς πεισόμε1·οι• · 
20 το χείρον 

διά την ποι•ηρία.ν. 

τίνες δ' άι• εlε1• ούτοι 1} οί έπί τών 
25 κολάσεων τεταγμέ1·οι; 

άμα δέ :tρόσχες διa τοi•ς a:to τιον 
αίρέσεωι• χρωμέ1•ους τzj :tαραβοί.ιj 
δτι, είπερ κατηγοροϋσι τοϋ δημιοvρ
γοϋ ώς όργίλου διa τa εμιrαίι•οι•τα 

30 όργi}ν iJεοϋ ρι}ιιατα, lχριjι• αότοv; 
καl τού βασιl.έως τούτου κατηγο

ρείν, l:tείπερ όργισ·ι'Jεlς :tαρέ
δωκε τον όφειλέτηv τοίς βασα
νισταίς. έτι δέ λεκτέον τοί; μιj 

35 βουl.ομέ1:οις :tαραδίδοσfJαί τιι•α άπό 
τοϋ Ίησοϋ τοί; βασαι•ισταίς 
δτι διηγ1ίσασfJε 'ήμίν, αι ούτοι, τίς 

tιιnc aιιtcιn ct ίιφι·ιφeι·ιιΥίt ei 
ιle iιι<IHigιontia (lcl)itor1nη ιloιιata 
ιη·οιιtcι· νetitioncnι. 

Yi<lc aιιtcω et lnιιnilitatι>ιn ι·ι>gi~>, 
φιοηίaιη alίιHI qιιi(lcnι fcυit ιlebί
tor tιιleιιtοι·uηι 1ηιιltοι·uηι. aliιι<l au
teιn noιninat rex. (lclJitoι· eniιn ille 
ρι·orίιlensaιlorat·i t eιιιη ιl·ίcen8, ιlonzi-
11~18 aηt.enι ciηs et ι·cχ vocans eιιιη 
non (lixit : 
oιnne ιlebit-ιιιι1 ιz.iιι1·i8·i tibi, cιuoniam 
a(loι·asti ιne. 

sed: qιιοιιiαη1 roψι.sti 1ιιe. 

et inιtιιs tnιιliιlit euιn torloι·ibιιs, 
donec reιlιleret ιlebitιιnι. 

et iaιn non ius8it eιιιιι ι·enuιιdari 
et ιιχοι·eιιι eiιι.s et filios eiιι8, 

qιιia peius ennι oportιιeι·at }Jati 
}JΙ'O}Jt.<:Ψ ιηalitiaιn 

sιιaιη traclitunι toι·toι·ibus, ιlοιιec 

redιleret ωnne ιlebitu.1n tortus ab eis.' 
qιιi aιιtenι sιιnt ist.i 1:ortores, qui 
constitnti sunt snper poenas 1 

13 άJ.i.' έ:ταρεκάi.εσα; :\Ι 16 (έκέ- 8 dicens < Β 24 Ι. (quam) 
J.εvσεν) ΚΙ, yg). Iat. 19 (ώ; :τει- qni2 ? ΚΙ, yg). gr. 
σόμεν011) Diehl, Ygl. lat. 



314 Origenes, l\lattι1auserklarιιng 

ό βασιί.εvς ό :rαραδιδοvς το~· ποι•η
(!01' δοvλο1• τοίς βασω•ισταίς; 
προσεχέτωσω• δi καl τι'[> οϋτως 
ούι• ποο]σει καί ύμί1• ό :τατι]ρ 

5 μοt• ό ούράι•ιος. τοίς αύτοίς δε 
lτι μiiί.ί.ω• λεχΟείη U}' τa έιι τtί 
τιi)J• δέκα μ ι•ιi)ι• παραβολιϊ δτι ό 
τοv άγαΟοϋ Οεοϋ υίος εl:rε · »:τί.ι}ι• 
τοvς έχfJρούς μου έκείι•ους τοVς μι) 

10 Οεϊ.ι}σαι·τάς με« καΙ τa έξιjς. το 
συμπέρασμα μέ1•τοι η/ς παρα
βοί.?jς καi τοίς ά.;τί.ουστέροις άρμ6~ 
ζει · :τάι•τες γaρ flμα διδασκόμεΟα 

:τείσεσΟαι, οί aφεσι1• ά,ιιαρτημάτωι· 
15 εli.ηrότες καl μι) συγχωροϋι•τες τοίς 

άδεί.φοί;, τa τοϋ συγχωρηΟέντος καί 
ιο) συγχωρ1]σαvτος τψ ( συι• )δούϊ.φ. 

14. Παί έγέ1•ετο δ τε έτέ
ϊ.εσει• ό 'Ιησούς τοvς λόγους 

20 τούτους (19, l [ -2]). 
• Ο lκαστω• τώι• :τροκειμέι•ωι• 

προβλημάτων έι•τεϊ.ώ; διεξιώJ•, ιύς 
μηδiν αύτών ε.,·δεές καταί.ι:τείv, οδτος 
τελεί τοvς έαυτοϋ ϊ.όγους. Οαρσα-

25 ι.εώτεροι· 1 δ' αv τι; ά.-τοrω·εϊτaι 
περl τούτου προσέχω ι• έ:τιμεί.έστεροv 
πάσn άι•αγ1•ώσει παί.αιiiς καί καιvιjς 
διαΟι]κης. έιlv γaρ έ:τί μηδε1•ος iί 
τεταγμέ1'01' τό έτέϊ.εσε τοvς 

30 λόγους τούτους, ή lllωσέως 
1ϊ το•ος τώι• προφητώι•, άϊ.ϊ.' ή 
μόι•ου τoii 'l?jσοϋ, τότε τολ,ιιι]σας 
aι• τις εί.;τοι δτι μόι•ος έτέλεσε τοvς 

λόγους ό 'Ιησοϋς, ό έί.Οώ1• τέλος 
35 έ:τιΟείι•αι τοίς πράγμασι καi :rλη

ρώσαι το έJ•δεiς τού ι•όμου διa τού 

8 Luc. 19, 2ϊ 

17 <συν) δοίοί.φ κι 2;) α ι~ κι 
ι'iι• l\1 Η 30 μωi;σέο; l\1 Η 33 μόι•ο; 
Ηιι μόι•οιο; l\1 Η 3;) έ:rιΟιjι•αι Η 

:\Iattl1. 18, 23 (- 35) 
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Mnttlι. Ι!), 1 (- 2) Tom. ΧΙ\~. 13. Η 

>ιlρρΗJ1ι τοί; ύ.Qχfιίοιςιι κιι; τά lξιj; · 
καί :ιιίί..ιι· · ιιίι•α :ιϊ.ι1 !!ωι?ιϊ τά είρ·ιι
μlvu. διά τιίjι• :rρoq ψιίjι·•. εί δέ :ι ου 

ι ' ~ .. ' ' "' γεγ!_)fι:tται και tΊ' εκειι•οι;. τοτε αι• 

5 συι·ε.:ετιί!;οι καί τεί.t·σ{Ηι•τα; ι•:ι 
lκείι•οJΙ' ίΛγοt•; τεί.εσΟείσιι• ύ:ιιΊ τοv 

σωτιj!_)ο;. iι·a εi:!!!l τι)ι• διαψο!_)άι· 

αύτιϋι• :t!,)ό; άί.ί.ι]ί.οt•;. καίτοιγε κά
κεί ζητηΟείη i.ίι•. εί l:rί τιϋι• κατά 

10 χρηματισμόι• ί..εγο,ιιέι•ωv κείται τό 
έτέί.εσει•, ιj έ:ιί τιϋι· .1/ωσέω; 1j 
τιι·ο; τιί)ι• :t(!οq:ητιί)ι• είρη,ιιέι•ιιJΙ' 1j 
έ:τί συι•ιιμqοτέρωι• · ιj γάρ l:τιμεί.ι); 

I I "' ,. β /Λ~ Ι 
τη!_)ησι; μεγιστα aι• υ:το αι.ωι ι•οιι-

15 ματα τοί; έ:τισταμέι·οι; ιι:tι•ει•ματικά 
πι•ευ,ιιατικοί;,ι συγκρίι·ειι· κα; διά 

τοϋτο ί.αί..οvσιι• ιιοiοκ έv διδακτοί; άι·

fJρω:τίvης σοιrία; ί.όγοι;. άί.ί.' έι• 
διδακτοί; :τι•εύματοςιι. αι.ι.ο; δ' 

20 i.ίν τις :rεριεργότεροι• άκούωι• τοϋ 
έτέί..εσεJ•, τεταγμέι•οv έ:τί τιϋι• 
μvστικωτέρωιι (και9ό ό μέιι τι; ιι:rαρέ

δωκε τοίς ύ:rοχειρίοις μι•στι]ρια καί 
τεϊ.ετά;ι< ούκ έ:ιαιι•ετιί)ς. ό δέ τι; 

25 μvστι]ρια fJεοϋ τοίς άξίοι;, καί 
άJ•άJ.ογοι• τοίς τοιούτοις μvστηρίοι; 
τελετάς) εί:tοι 8τι τελετι)ι• έπο{ησε 
μvήσας αύτοvς, δι' i}ι• τεί.ετιjv 
άι•εφάι•ησαι• οί ί.όγοι δυι•ατο{, QJς 

30 κηρυχfJij1•αι ιιτό εvαγγέϊ.ιοι•« 'Ιησοϋ 

315 

1 )latth. 5, 21 - 2 )lattlι. 14, 4!1 \'gl. Lιιc. 22. 22 - l:iff \~gl. Ι. Kor. 
2, 13 - 22 Sap. Sal. 14, 15 - 3Uf \~gl. )lattlι. 24, 14 - \'gl. )lattlι. 26, 13 

4 έκε{ιιοι; + (ότι έτέί.εσαι• τοί•; 

}.όγοv;) Koe ;j σvι•εξετά;οι Koe (d. h. 
der τι; S. 314 Ζ. 33) σιψεξετύ.~η )l 

έξετάζη Η 6 ί.όγοι•; (ί.όγοι;) Dielιl 

11 έί.εσει• Ha μωt•σέω; )I Η 14 ι~:rο· 
{Jάί.οι )Ι 20 f τοϋ έτέi.εσει• άκοι~ωι• Η" 



316 Origenes, )lattl1auserl;:Jarιιng )lattl1. 19, 1 ( -2) 

»έν δJ.ιp τcp κόσμφ .. , καl κρατι]σαι διa 
τ Υ) ν {)εfαν τεί.ετι)ι• :τάσης ψυχ1]ς, 

1}ν έί.κει ό :rαη}ρ :rρος τοι• υίοι• κατά 
τό εlρημέt•QΙ• ύ:rο του σωτι]ρος. 

;, JJούδείς [ρχεται :rρός με έaν μι} ό 

:rατι)ρ ό :rέμψας με lί.κύσn αvτόι•((, 
διa τοvτο δέ καί ό λόγος τιί)γ χάριτι 

{)εοv :rρεσβευόι•των το εύαγγέί.ιον 

καί J>τό κήρυγμα« αύτών >>ούκ έν :rει-
10 {)οί σοrίας« γέγω•ε ))ί.όγωι•, άί.ί.' έν 

ά:τοδείξει :rι•εύματο; καl δυι•άμεως«, 
οlς έτεl.έσfJησαν οί ί.όγοι η] ς διδασκα • 
ί.ίας Ίησοϋ. και σv μέι• OVJ' τηρι]σεις, 
όσάκις ε'ϊρηται το ε τ έ ί. ε σ ε και έ:rί 

15 τίσι. ί.ι]ψn δέ :rαράδειγμα το έ;τι 

τοί; μακαρισμοί; καί δλη τfj διδασκα

i.f~ ί.εί.εγμέι·οι•, οί; έ:rιφέρεται · 
»Και έγέι•ετο δτε έτέί.εσεν ό 'Ιησοί5ς 

τούς ί.όγους τούτου;, έξε:rί.1]σσω•το 
20 :rάιοτες οί οχί.οι έ;τί τzj διδαχιj 

αύτοv«. 
'Αι·αφέρεται δi και ~·vν το 

έτέί.εσεν ό Ίησοvς τοvς ί.ό
γους τούτους ;τροσεχώ; μέν έ:rl 

25 τι}ν μυστικωτάτψ :rαι;ιαβοί.ι]ν, κα{)' 
?jν ι>ώμοιώ{)η 1] βασιί.εία τώι• ούρα-

- > {) I β " • " '{) ' 1•ων ω· ρω:rφ ασιι.ει, οστι; η ε-

ί.ησε σvt•iiρaι I ί.όγω• μετά τών 
δούλων αfιτού«, iτι δέ ταύτης άJΟω-

30 τέρω είς τa :rρο αύτijς άι·αγεγραμ
μέι·α. 15. :rί.ι}ν δτε έτέί.εσεν ό 
Ίησοϋς τοvς λόγους τούτους, 

15. Et fact·ιon est cunι coJι

sunι1ιιas.<Jet Jesus ser1none8 istos, 

;; Jol1. 6, 44 - !Hf Ygl. Ι. Kor. 2, 4 - 18 )Iattl1. ί, 28 - 26 :\Iatth. 
18,23- 29f Ygl. )Iatth. 11, 1; 13,53 

12f τού 'Ιησού τι)ς διδασκαλία; Ha 
14 όσα )I lo ί.ήψει Η 17 ί.εί.ε· 

;•μέ:ι•ον Diehl ί.εi.εΊμέ:ι•οις )f Η 26 όμοι
ώ-&η Η 26 τώv ού!Ιαι•ώv] τού -&εοϋ )Ι 
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1\lattlι. I 9, 1 ( -2) Όrorn. xn~. 14. 15 31ϊ 

ί.αi.ιίσu; rιύτού; έι• ηj l'ui.ιi.uίg. :τερl 
τι/ι• Κuqα(!Ι'ιωύμ, τότε 
μεηj(!ει• έκείΟει• κul ιjί.{)ει• εί; 
τά njς 'Ιουδu{uς ίJQια, 

5 έτερα τυyχάι·uι•τιι :ταριί τι/ι• Γαί.ι-

10 

). ' ή"{) δ' , • • " -.ωω•. ι. ε ι· t·:τι τα uριrι τη; 

Ίουδα{ας 

καl ούκ έ:τl τά μέσα. ι(ί.ί.' οίοι•εl τά 
aκρu . l/ι•{)α 

ήκοί.ούΟησαι• αύτι~ δχί.οι :τοϊ.
ί.οί, οϋςέΟερά:τευσε:ταρ' α(t~τοί;) 
τοί; όρ{οις τής 'Ιουδαίας :τέραv 

15 τού Ίορδάvου, lΛJα το βά:ττισμα 
έδίδοτο (άι·Ορώ:τοι;). 

20 

25 
τηρήσει; δi διαq;οράι• όχί.ωι• 

άπλώς άκοί.οvΟ-ησάι•τωι• 
καl Πέτρου καl τιiίν ίίϊ.ί.ωι• αφει•-

30 των :τάι•τα καl άκοί.οt•ΟησάιοτωJ' 
καl 

32ff l\Iatth. 19, 2ϊ 

2 καeφαρvαούμ :.\Ι 13 :-ιαr/ α(ύτοί;) 
Koe, vgl. lat. :-ιαρά :.\Ι Η 16 (άv· 
fJρώποις) ΚΙ Koe, ,·gl. lat. 

tι·ωι.siit inclc et veιιit i1ι Jines Ju
daeae. 

non acl ιnediaιn Iudacaιn, sed 
acl fines, ιιbi 
erat lordanis clividens: ιιscμιe 
trans illunι 
sectιtae su1ιt etιιn turbae ?ιιtιltae, 

quos et sωιavit in ipsis finibus 
ltιdaeae trωιs lorda.nem, ubi bap
tisnιιnn dabatnr 
lιominibus. et forsitan ideo dici
tur cle turbis sequentibus clonιi
nunι ad baptisιnuιn Iordanis: 
et sanaι:it eos ibi. vere eninι onιnes 
ab infirmitatibus sιιis spiritalibιιs 
salvantuι· in baptisιno, qni tamen 
iιι lorclane fnerint baptizati, φιi 
est in nι~·sterio Chι·isti ex dιιobus 
fontibus factus di,·initatis et caι·
nis. 
considera aιιteιn differentiaω tur
barunι, 

et Petri qui omnia reliquerat 
et secutus fuerat eum. 
turbae eninι non dixerunt ei c1uocl 
dixit Petrus: »ecce nos olllnia 
reliquimus et secuti suιnus te, 
quicl utique erit nolJis 1<< et in 

3 Iudaeae + et reliqua L 
3-1 in] de Q 
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ΜατfJαίοv, δς Ι>aι·αστά; ψ~ολούfJησεν 

αύτιpι<. ούχ ά.--ιλώ; ι}κοί.ούΟ1ισεv, 
5 άί.ί.' ))aι•αστά;ιι · μεγάJ.η γάρ 1} 
:τροσΟι}κη τό ))dι•aστά;cι. 

είσiι• οδν aεί οί μέν (ώ; lίχJ.οι) 
πολJ.οί aκολουfJοfJvτες, μιjτε dι•α-

10 στάιοτ e; ϊι·α άκο/.ουfJιίσωσι μι}τε 
ag:έι·τες πάντα τά πρότερα. 

ό/.ίγοι δέ οί ι'ι.ι•αστάντες καί οί <:τάι•τα 
άg:l~·τες) άκοί.οvΟιjσαηε;, 

ο ϊ καί καfJεδοvι•ται [ οί] 'έι• τ fj :τα-
13 }.ιγγπεσίψι >·έ:τl δώδεκα fJρόι•ου;·ι, 

:τλι)ν εί βούJ.εταί τις fJερα:τεvfJιjι'αι, 
(J.κο}.ουDησάτω τι[ι 'lησofJ. 

16. Μετά τοvτο γέγρα:τται οτι 
:τροσιjλDοv αύτι[ι οί Φαρι-

20 σαϊοι :τειράζοι•τες αύτόv καi 
}.έγοι•τες · εl ί!ξεστιι• ιΊ.ι•Ορώ

:τφ ιΊ.:τολfJσαι τι)ν γvι•αίκα 

αύτο ϋ κατά :τaσαν αίτίαι•; 
(τό lσοδv~·α,ιιοfJι• άι•έγραψε και ό 

2ο3 ,1/aρκο;) (19, 3 [-12]). 
ΟύκοfJιι τώv :τροσιόντωι• καί 

:τυι·fJω·ο,ιιέ.•ων τι[ι 'Ιησού ιjσάν τιι·ες 
οϊ :τειράζοι•τες 

l:τηρώτωι• αύτόι• · 
30 :τειραζομέ~·οv δέ τοϋ τη}.ικούτοv 

σωτιjρος 1}μώι•, τίς aν τών μαfJητι7Jν 

tuι·ba quiclenι scι·iptuιn est: et 
secutae 81tnt eum t·urbae ιιιultae. 
::\Iattlιaeιιs auteιn clicente sibi · 
clωnino: »sequeι·e ιnecc non siω
pliciter secutus est, sed >>surgens 
secntus estcc. magnnιn est enim 
snι·geι·e et sic sec1ui Christuιn. 

ergo ιnulti qnidenι sequuntur 
ClHistιnn, sicut turbae secutae 
stιιzt, tamen non sω·gentes ut se
qιιantιn· neqne I'elinquentes onι
nia sna priora; panci snnt auteιn 
CJUΪ sui·gent.es seqnuntιn· et ωnnia 
relinquentes. 

16. Et accesseruιιt acl etιnι 

Plιcπisaei fe1n ]Jtaιιtes eιιιn et cli
centes: si licet honιini cliιnittae 
uxorenι stιa ιn φιactιnιque ex cαιιsα 1 

Ει·gο accedentiωn et interrogan
t.iιnn Cln·istuιn erant qnida1n 
teιιι zΛαntes. 

teilllJtato auten1 donιino tali, qnis 
cliscipnlorιnn eius graviter ferat, 

3f ~IattJ1. 9, 9 - 12ff Ygl. .:\Iatth. 19, 28 - 2:) :Ίiarc. 10, 2 

5 di.J.r! :ΊΙ I γr1ρ < Η 12 f < :rά~·τα 
dφέι•τε;) κι, ης!. Jat. Η [οί] ΚΙ I 
iν ηj] i:-ri )I ι; HC ί. m.: :rερί 

τών < > rrαρισα{ων < > εl iξεστιο < > 
τι)ν γυναίκα < ) πίίσαν αi < ) 21 r.ίν-

1Jριu:rψ Koe, Ygl. lat. ιιη(l :-;. 319, 19 
r'ίv1J(!ω:roν :\1 Η 

-1 ιlomino siiJi L 
12 pι·iora] pι·opι·in L 

6 eniιn est L 
18 Εt-cιιιη] 

Accesserιιnt aιιtem ad it11n Rcribac 
ct L 
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ιιvτου αγω•ιατοίη, τετιημέι·ο; εiς 

διδασκαί.ίω•, έ:τί τι~ :τειρύ.ζεσι?ω 
ί-:τιί τtJ'(ιJI' 

κιιί :τυι·ι?ω·ομfι•ιιιΙ' οvκ εκ 'l· ιί.ομιι-
5 fJεία:;, ιli.i.' ιl:τι) τοϋ :τειρύ.ζει Ι' έΟέ

λεtJ'; :τολλa δ' fll' έ:τί τι) αvτι) 

συι·αγαγι~ι· εί:ροι:;. ΕΙ' οί; έ:τεί
ρασω• τον '!ησοvι• ιjμιϋ1• οί ! Φαρι
σιιίοι καi iii.J.oι :τιιψί τούτοι•; (ώ:; 

10 J•ομικιί; τις. τιίχιι δt\ κιιi γψιμ,ιια

τείς), ίv' έ:τi το uvτd τu :τερi τ6)v 

:ti'Ιf!Ι1ζόι•τωJ' ΙtVτOJ' σιΨιιγιιγώι•, EV· 
ρο ι; τι [τα :τε ρ ι τι7Ίv :τειψιζόι•τωv 

' • ] , - 'Ι: ' ' αυτοι• εκ τη; ε~εηι.σεω:; χρησψω· 

15 εί; το είδος τι7ΊΙ· ί.tίγωι• τούτrιιι•. 
:τί.ι)ι• ό σωτι}ρ καi τοί; :τειρύ.ζοι-σο• 

ύ.:τοκρίι·ετω δόγματα <εύσεβείιι:;) · 
οί μiν γaρ έJ.εγοv· εί έξεστιv 
ύ. J' {)ρ ιh:τ ψ ύ.:το ί. ίiσα ι τ ι} ι• i' υ-

2Ι) J•αίκα αύτοiJ Κατa :;τ{iσαν 

αlτίαι•; ό δέ ι'ι:τοκριΟεiς εl:τει•· 

ούκ dι'έγJ'ΟJτε δτι ό κτίσα; &:τ' 
ύ. ρ χ ιj:; i1 ρ σ ε ν κ α ι ο ιjl. υ ε :;τ ο ίη -
σε ν αύτού;: 

2,5 καl τά έξιjς. 

30 
και οψαι, ότι 

35 κατa τοϋτο :τροέτεο·οv τι3ι· ί.όγοv οί 
Φαρισαίοι τοvτοv, ι~; l:τιί.ηφόμεJ'οι 

36-3:?0. 6 π 210, 2f 

ι aγω•ακτεiη :\1" 4 q:ιi.oμa-

fJta; :\1 ;) d).J.ά :τό Η \Υ. e. sclι. 

13f [τά-αvτόν] Hn: Dittogι·aιJ!ιie aιι;; 
Z.llf 14 <εvσεβεία;> ΚΙ, ygJ. Jat. 

φιi po~itιιs c:-:t :ιι\ ι\οωηι\uω, si 
tcιηpt:ιίω; fneι·it a qηi\ιιιsι\:ιιη ? 

taωen et teιnptatω·ibns ι·eιsponclit 
<logωata IJietatis. φιi<Ιaω eι·go 
cliceiJant: si l-ίcet lιonιίni ιliιnitteι-e 
~ι :rοι·eιιι suα η ι q·ιιαcωnq·ue e;~ ca~ιsrι ? 
q~ιίb·ιι8 ι·e8JJOn(lens (l-ίχίt: Μιοιι 

leyistis, q·ιιοηίαηι qιιiferit ab initio, 
?ιιαscιιl·ιυη et Jenιinaιn j'ecit eo~ 

et ιlia:it: ]JI'O]Jiel' lιoc ι·el-i1ιq·uet 
lιοηιο ραtι·e-ιη et 1ιιαtι·eιη et iunσet·ιιr 
·ιιχοrί s·ιιαe, et eι··ιιιιt ιluo ίιι cαπιe 

unα ? itaq~ιe ίαηι nοιι s~ιnt ιluo, 
sell caro una. q·uoιl eryo ,[eus coιι
i~ιnxit lιοιιw 1ιοn sepaι·et. 

et pnto qιιοd 
Plιaι·i~aei φιi clicebant: si lίcet 

lιοιιιίιιi (l-inιι'ttere ~ι.rοreιιι suαιιι 
φιαc·ιιιιιφι e ex cα·ιιsα, 
icleo proposnenιnt lιoc Yeι·bnω 

volentes ennι ι·epl'Cl1enclere qιιίd-

16 et < L :?0 non (\·gl. 
S. 320, 26)] nnm G L 

1)37 
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α-ότοv, δ τι ποτ' άι• εί':τn · οίον εl μέ1• 
εlπεν. έξεστιι•, έ1'εκάϊ.εσωι < aι•) αύτφ 
ώς l:τί τοί; τυχοϋσι διαί.ύω·τι τοί:ς 
γάμους· εl δέ · οvκ έξεστι1•, ώς καί 

5 μετά ά,ιιαeτημάτωι• έπιτρέπω·τι συν
οικείJ' aι•δρα γυι·αικί. 

< ούχ έώρωι• δέ τίι•α τρόΠΟJ' άιιεπι
ί.ι}πτως καί σοq:ώς αότοίς ά:τοκρι

ι ο J'είται ), ώς έ:rί τοv κήJ•σου. 

εl μέι• γάρ εl:rε διδόι·αι, έι•εκάί.εσω• 
< άι•) ώς ύποτάσσοJ•τι τόν ί.αόι• < τοv 

15 Dεov άι•Dρώ:τοις καί προσ:τοιοvι·τα 
α-ότόι•) τοίς • Ρωμαίοις καί οό τ ψ 
ι•όμψ τοv fJεofJ, εl δέ μή διδόι·αι, ώς 

πόϊ.εμον έμ:τοιοvι•τι καί στάσι1• καί 
διεγείροιιτι τοvς μιj δtΨαμέJ•ους σηj-

20 ι·αι :rρος τηλικαrτψ• στρατιάι•. [ οόχ 
έιόρωι• δΕ- τίι·α τρό:το1· άι•ε:τιί.ι}:ττω; 
καί σοq:ώς αότοί; ά:τοκρlι·εται ]. <δρα 
δέ :τιίί; άι·επιί.ι}:ττω; ά:τεκρίι•ατο) 
πρότερο1• μέ1• άποq:άσκωι• τό ά:τοί.ύειι• 

25 τJj1, ')'V1'αίκα κατά πiiσaJ' αί
τ ία ι•, 

30 δεύτεeοι• δέ άποκριι·όμει·ο; :τρός τά 
. -p β", - • 11[1 ~ , 

:τερι τοιι ι ι.ιου του κατα το α.:τοστα-

σιον***. 

l\lattl1. 19, 3 (-12) 

quid ιlixisset; ut si qιιideιu dixis
set: licet diιnittere, culparent 
euιn quasi *** solYentem coniu
gia; si autem dixisset: non licet, 
iteι·uιn cιιlparent eum quasi iu
bentem viros conYivere ιnulieribus 
etianι cι11n peccatis. 
non auteιn videbant quωnodo eis 
manifeste et inreprelιensibiliter 
fueι·at responsurus, sicut alibi 
interl'Oga Yerunt eum : >>si licet 
daι·e tι·ibutuιn Caesaι·i 1ιι, 

ut siquidem ιlixisset: date, cul
paι·ent euιn qιιasi sιιbιlenteιu ho
ιuinibns populum ιlei et aιldi

centeιn euιu Ronιanis et nonlegi
bιιs dei; si autenι dixisset: non 
licet daι·e, iteruιn culpaι·ent eum 
quasi seditiones et proelia conci
tanteιn ct facientenι popnluιn dis
cedeι·e a ('aesare, qιιi mundum te
nebat. Yiιle aιιtenι qιιοnιοdο inre
prelιensibiliteι· ι·espondit pι·inιum 

ι1ιιiιleηι inteι'l'ogantibus: si licet di
nιittere uxoι·enι q~ιacu1nque ex causa 
ιlice1ιs: 1ιοη leg·istis quonianι q~ιi 

fecit ?nasc1ιlu1n et je1ninanι fecit 
eos1 et cetera, 
ad illud auteιn qnoιl obieceι·unt 
ιlicentes: q~ιοηιοιlο ~lloyses 1Jrae
cezJit daι·e l·ibell~ι1n re1JUdii 1 ait: 
1J1'0pta ιl~ιη'tίαιn conlis 'l:estι·i. 

10 )lattιι. 22, 1i- 13ff Ygl. Π 251.5-i 

2. 14 (i.ίν) Κl Sff (ούχ-ά."lο-
Κ(!ΙΙ'Ε'ίται) 

Ζ.20-22 

κι nacll ιat. ιηιd gr. 
14 ff (τοϋ-αιJτόι•) κι Kot', 

\'gl. lat. 20-22 [ούχ-ιί:rοκ(!ίι•εται] 

Κι, nacιι ιat. 22f (ορα-ά.'7Ε'Κ(!f1•ατο) 
κιηacι1 ιat. 32 *** κι (:r(!ό; τιjι· 
σκi.ηροκαρδlω• ~;μώι•) Κοε>, ,-gl. Jat. 

3 *** Koe, ,-gl. gr. 9 mani-
feste] ιat. la:> σαq:ώ; st. σοφώ; Koe 
10 sicn t κι. ,-gl. gr. sic et :χ 

Η eιtm ιι C'Os χ 27 fecit + ab 
initio Β 
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έι:>(!α γιλιι ϋτι οι~ :ιilσα ιιίτίιι Ι'ι~ί.•Jγ(ι); 

ί.ύει γάμοι•. κιιί οτι ι)t'ί 'r(JI' ίJ.ι•ι}gα 

σιΨΟΙΚFίι• ηj γvι•αικί ι;ι&ς uσ0ε

ι•εστ{ρφ σκt·ι~η iΊ.:τοι·Ι,ιιυι•τιι τιμ ι)ι•« 

5 κιιί βιιστά~ηι•τα ιιύτιj; τιl έν άμαρ-
' β, ' \ - , 

τημασι ι> U!!1J''· και ιJι•σω:τει εκ 

τώι• έι• ηj Γ'Fι•lση f~γγηριιμ,ιιέι·ωι• 

τοι\; t!:τί τοί; .lfωσlιιι; γQάμμιισιι• 

αvχοι-:ιοτιι; Φιιρισαίιιt•; ί.Ιγωι• το ο vκ 
10 άι,έγι•ιιJτε ϋτι ό κτίσιις άπ' 

iΊ.ρχιjς ύ.ρρει· κιιί {) ιjί.υ l:ιοίη
σΕ1' αΪ'τού;; καί τa fξιjς. 
κuί .l:τιriΙJωι• ιιί-τοί; διά τό καί 
fiσοι·ται οί δύο Fi; σάρκα 

ι.; μίαι· ιlκύί.ουι?οι· τip είς σάρκα 

μία1' διδασκαί.ίωι τι)ι• ιοστε ov
κέτι είσi δύο άl.i.a σaρξ μία. 
δι•σω:τψικόι· Μ :τρο; τό μι) ά:ιο
ί.Οσαι τ~r γvrαίκιι κατa :ιιΊ-

~ ., I, ·~~{)' :..0 σαι• uιτιαι· και το ο ο Fος 

συι•έζει•ξει•. ύ.ι•Ορω:ιος μι) χω

ριζέτιοJ. 
Παραηιρητέω• μέι•τοιγε έι• τfj 

έκfJέσει τιί)ιι ά:ιο τιjς ΓΙ'1•έσεω; έν 
25 τιp εvαγγεί.ίφ ρητιί)ι•. οτι ού τa έqε

ξιjς aί.ί.ιίί.οις γεγραμμέι•α είρηται. 
έγι:J δi οίμαι οτι ovδi :τερί τιί)ι• 
αύτώι• ί.έγεται. τιί)ι• κατ' είκόι•α 
fJεοϋ γΕΙ"ομlι•ωι• καl τιίjι• ά:ιό τού 

30 χοός τιjς γίjς καl μιιΊς τώι• :ιί.ευ

ρών τού 'Αδάμ. δ:ιου μiν γάρ ί.έ
ί.εκται το ιιϋ.ρρει· καί Οίjλυ έ:ιοfησει• 

' ι ' - ' ' ι ' ' αυτουςιι. :ιερι τωι• κατ εικονα εστιι•· 

ίί:ιου δi καί εl:ιει• · 11l1•εκα τούτου 
35 καταί.είψει ύ.ι•fJρω:ιο; τον :ιατέρα 

νi<lit cninι <ιuia non οιηιιί~ cιιu:<ιι 
iιιste solγit cοηίιιgίιιω, serl φω
ηίaιη O}>oι·tet γίrΙΙιη ωlιa \)it.aι·<· 

111ulieι·i ιιψιasί Υa8ί infirωiori et 
ι·cd<leι·c ei Ιιοηοreιηιι ct. 8Hstineι·e 

ι>oneraιι Yitionιιn cius. <et Plιιιι·i
sa~eo~, φιi in lίt.teι·a legis gloria
l>antιΙI·, ex ipsis )fo~·si sι·ι·i})turis 

conYincit <1i<·ens: 1ιοrι leyi..,tί8 

q-ιιοrιiαιn. q1ιi fecίt ab ίrιit·io 1ιια.scu
l1ιηι etje?η·ί?ιαιιι fecίt eo.s ~ et ceteι·a. 

3f Ι. Petr. 3, ί - ;jf \·gι. Gal. 6, 2 - 23-3:!6. 2.) \"gl. Β Ι, 184, 
22-185, 10 - 32 Gen. 1, 2ϊ ygJ. :\Iattl1. 19, 4 - 3! Gen. 2, 24 ,·gl. l\lt1ttl1. 

19, 5 

S μωvσέω; :\Ι 

211 γηει•ημtι•ον Η 

Origeneι Χ 

2ί τώιι < Η ! ,·aso G 
:J2 καί + τό Η ΚΙ, ,·gl. gr. 

21 

638 
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κιιί τι)ν μητέρα αύτοϋιι καί τά έξιjς, 
ούκ έστι :τερί τών κατ' εlκόνα · 
ϋστερον γάρ :τοτε έκείι•ων >>έ:τλασε 
κύριο; ό Οεd; τdι• aι•Ορω:ιον, χοvν 

5 λαβwν ά:τό τiJ; γιjς.ι καί ά:τό τιj; 
:τί.εvριi; αύτοϋ τι)ι• βοηfJόν. aμα δέ 
:ιρόσχες ότι έ:ιί μέν τών κατ' 
είκόι•α ούκ άι•ι)ρ καί γvνιj είρηται, 
άί.i.ά • ίί.ρρεν καί fJιji.vιι. τούτο δέ καί 

Ι Ο έν τψ • Εβραϊκψ τετηρήκα,ιιεν · άν1)ρ 
μέν γάρ δηί.οϋται τfί /Σ ψωνιΊ, 
ίί.ρρει• δέ τfj ΖΑΧΑΡ · καί :ιάί.ιν 
γvνι) μέν τιί ΕΣΣΑ φωνfί, fJiji.v δέ 
τfί ΟΥΝΠΗΒΑ · ούδέποτε γάρ 

15 γvι•ι) κατ' είκόνα ούδέ άη}ρ, άί.ί.' 

οί μέν διαφέροντες άρρεν οί δέ 
δεύτεροι fJιji.v. ά)J.ά καί έάν κατα
λL-τn ίί.νfJρω:ιος τόν πατέρα 
καί njν μητέρα, κοί.λιiται ού τi[J 

20 fJι}ί.ει άλλά τfί γvι•αικί αύτοϋ 

καί γίι•οJ>ται (έ:τεί fν σαρκί άι•ι)ρ 
καί γυνή) είς σάρκrι μίαν. 

30 

35 

tanιen quonianι tetigiιnus 
istunι lοcιιnι ubi et illud dicitur: 
»haec vocabitur nιnlier, quia de 
viro suo adsulllpta est<ι, sciendulll 
quia nihil proprinnι lιabet quan
tulll ad Graecuιn [vel ad Lati
nuιn] sernιoneιn, ιιt ideo vocetur 
nιulier, qnia de viro suo adsunιpta 
est. propterea legentes Hebraica 
inveniιnns originationenι istanι 
conYenienter positaιn in Hebraeo. 
lιabet aιιteιn He braicιnn ita: 
ΙΣΣΑ (qιιοd intellegitur et nιulier 

3 Gen. 2, ί - ;J f Ygl. Gen. 2, 20-22 - 9 Gen. 1, 27 - 10-323, 10 Vgl. 
F. Field, Origenis Hexapla Ι, Ι, 10. 15 - 2:) Gen. 2, 23 

14 ΟΥ.ΥΚΗΒΑ ΚΙ άvκηβίi :\1 Η 
1ί av Η 
20 θήί.υ Η 

18 τι'fν μρυ. καί τόv .Πρίί Η 

24 illιιιl + ..;criι>tum L 28 [\·el 
aιl Latinum] ΚΙ :J:) ISSA χ* E,.;sa ρ 
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111 
είτα διαγράιτ:ωι• 
;; δεί Fί~·αι έι• τοίς t'.:τd ΟεοίJ συι•ε

~ευγμέι·οι; άξίως τοίJ συι•t·ζεvχΟαι 

ύ.:τό OεoiJ, έ.:τιq,έρει ό σωηίΙJ τό 
l.) wστε ούκέτι εlσi δ·ύο. καi 

δ.:του γε όμό~·οια καί συμq:ωνία καi 
άρμονία άι·δρr>; έστι .:τρό; γvι·αίκα 

(καl γυι·αικό; .:τρό; ϋ.ι•δρα), τού 

μέι• ώς aρχοι•τος, τιjς δέ (ιό;) .:τει-
20 Οομέι•ης τι'[J »(ιύτό; σου κι•ριεύσειιι. 

άί.ηfJιίJ; έστιν εί.:τείι• έ:τί τιίJν τοιού

των τό ούκέτι εlσl δύο. 

είτ' έ.:τεl έδει τηρείσΟαι τι'[J κοϊ.ί.ω-
25 μέι·φ κvρίφ τό γε-ι·έσfJαι αύτόι• .:τρο; 

αύτοι• »EJ' .:τι•εvμαιι, ί.έλεκται έ.:τl τώv 
ύ.:τό του Οεοϋ συι•εζευγμέι•ων μετa 

το ώστε ούκέτι εlσί δύο τό 
άJ.J.a σάρξ μία. 

30 καi ό {)ε ό ς έστιν ό συ:εvξα; τά δύο 
' Ν I ~ ' τ δ' εις ΕΙ', ιι•α μηκετι ωσι υ ο, 

ct aιlsηιnptn.; apucl Hcl>ι·acos 

eniιn ιnulicι· aιlHnnιpta νοι:ιιtηr) 

iteιη .1/11 υ.: (cιuocl c~t a νίιυ). \'icles 
cιuoωodo innctηιn est ΙΣΣΛ inxta 
.1//1 /Σ. icl est ιt γjι·ο aιl;;ιnηpta. 

11ncle ΊΊιeoclotiun Ηiι: posnit: IHtcc 
vocabitnr nηιlier ι;uιnptio. cιuia cle 
νiι·ο sιιο sunφt~t est, Synηnaclιus 
aιιteιn ita: lιaec Yoca})itηr 12-"'ΣΑ, 
qnocl eRt ιnιιlier a Υiι·ο. 

et φιοcl clebet esse inteι· eos, cιui 
ex cleo iιιηgηηtηι·, dignuιn deo 
qui innxit, aclc1i[ cli]t clίcens: itaqtιe 
ia1n 11o1t stιnt duo. ubi eηίηι con
conlia est et consensus < et con
centus) \'iri ad ιnnlieι·eιn et 
ιnnlieι·is acl νiηωι. lιnins quideιn 
cιuasi princii>is. illins antenl quasi 
obseqnent.is secnnclnnι φιοd ιlic
tuιn est: >·et ipse tni clonιinabi
tnr<<, vere cle eis clicitnr: ίαηt non 
sunt (ltιo. 

ergo deus est qιιi coniωtxίt dnos 
in ιιηηιη, nt iaιn non sint dtιo, 639 

1:ί-327, ll'i Vgl. cv Nr. 21 Or.- 20 Gen. 3, 16- 23ff Ygl. Ι. Kor. 6, 17 

16 γε] μέv cv ~r. 21 eniιι~ Iat.. 
18 (κal-avδρa) ΚΙ, ,·gl.lat. 19 (ι::ι;) 

ΚΙ mit C'' Χι·. 21, ygJ.Iat. 21 ά).ί.η

fJώ; Η I εί.<είι• < )I 2:J κι•ρίφ ΚΙ 
mit cv Nr. :?1 θεψ :\1 Η I τύ Κl mit 
cv Xr. 21 τώ :\1 Η 28 τόι < :\Ι 
8ΙJ καl + έ:r.ειδιj cv Xr. 21 

3. iJ .1//l/!: ΚΙ .YHEIC Β ΑΙΝΕΙΕ 
L Eio R G 6 nnιle + et Β 1-1 ad
c1i[di]t Diel1!. ,·gl. gr. 16 (et con· 
centιι;;) Dieiιi Κl, ,·gl. gr. 

21* 
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( δποv) , :τιιρa Οεοϋ άρμόζετιιι ά1•δ(Jί 
γυι•ιί«. κιιί fπεl ό Dεός σv1•έζεvξε, 
διa τοiνrο χάρισμά fστιι• lι• τοίς ύπο 
Dεοϋ συ~·εζεvγμέ1•οις · δπερ ό Πιιϋί.ος 

5 lπιστάμε1•ος 
lπίσης τι'J) είι·ιιι 

τψ• άγJ'1JΙ' άγιιμίω• χάρισμά 
φησι κιιl τόι• κατa Μγοι• Οεοϊ
γάμοι• είι·αι χάρισμα. 

10 φάσκωι• · >>Diλω δέ πά1•τας άι{)ρώ~ 
ποι•ς εlι·ιιι ιuς lμιιυτό1•, άί.ϊ: έκαστος 

rδιο1• [χει χάρισμα ΕΚ Οεοϋ. δ; μέι• 
ούτως, δς δέ οϋτως<<. οί δέ ύπό Dεού 
συι•εζεvγμέ1•οι καί φροΙ·οϊ:σι καί 

15 ποιοί'σι 

20 

το ))οί aJ•δρες, άγαπάτε τaς γv-

1'αίκας, ώς κιιl ό Χριστο; τι)ι• lκ
κλησίω•ιr. 

ό μέι• ovv σωτιjg Ε1'ετείί.ατο, 
ιι• όπερ ό Οεός συJ•έζεvξεJ•. 

a1•Dρωπος μ ιj χω(Jίζ,η · UJ'O(Jω-
25 πος δέ χωρίζειι• βούί.ετιιι δ ό Οεός 

σvι•έζεvξει•, δτε ά.'"'lοστάς ητίjς« 

ύγιοfς >,πίστεως«, προσlχωι• »Πι·εύ

μασι :τλάι•ης καί διδασκαί.ίαις δαι

μοι•ίωι•, lι• ύποκρίσει 'ΙJ'ΕVδοί.όγωι•, 
30 κεκιιυτη(Jιασμέι·ων τ1)ι• lδίω• συι•εί

δησιJ•, κωί.t~όι•τωJ'« oit πορι•εύειι· 
μ6ι·οι• άi.i.a καί >>γαμείι•ιr, διαί.ύει καί 
τούς φΟάσω•τας τ Π Π(Jοι·οίq. συι•εζεvχ
Οιιι τοv Οεοϋ. ηιvτα μέι· οvι· τηροv-

3:ϊ μέJ•ωι· τιϋJ• (jψιϋι· εlς τa περί ι'.ίρρει•ος 

nbi >,ex cleo conpaι·atnι· ιιχοr viro«. 
et qnoniaιn deιιs coniuπxit, icleo 
gι·atia est in eis qι1os ιleιιs cοn

iιι1ι xit. quocl Paιιlus sciens 

castaιn 

coniιιnctionem gratiaιn a1ψella vit, 
clicens: >,volo omnes (lιonιines) 

esse sicnt nιeipsuιn, seιl nnηsqnis
qne })ropriaιn l1abet gratianι ex 
cleo, tιlίns qηicleιn sic, alius autenι 
sic«. qηi eniιn ex deo snnt iιιncti 
et SR})iηnt et fac·innt 
qnocl nιanclat apostolns: 
>>νiri, cliligite \lXOies vestι·as, sicut 
et Clιrist,\Js clilexit ecclesianι«, 
itenι: »ηιηlίeι· nt tiιneat Υίrιιιη<•, 
sicnt ecclesia Clιristnnι, eonnn 
coninnctio gratia clei est. 

1 Ygl. Pro,·. 19, ll- 10 Ι. Kor. 7, 7- l'ί Eplι. 5, 25- 1!1 Ει1Ι1. 5, 33-
26 Ι. Tiιn. 4, 1-3 

l(o:rov) παριίt'tεοϋ κι. \'gl.lat. :ταιι' 10 <J!oιninι>s) κι, ,-gl. gr. 
ov l\IH 8 τόι• < Η3 18 Χριστός (ιjγι.ί:ιη- 18 ι>t < G L 
σΕ11) Κοι>, νgl. lat. 30 lδίαι•] οίκείαp )1 
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κ,ιί ι?ιίλεοι;, καΙ ,ίι·δψlι; Κftl γυι•,ιι
κ,};. ι;ι:; Ν){δ,ιξf·v ύ σωτιjρ lι• τfi 

:rρd; τοι\ι; Φαρισuίυι•ι; U.:ιοκρ/ση, 

λεί/χι?ω. 
;i I ϊ. Έ:ιεl Μ. ιί ιl:r,}στολο; •εiι; 

τιίι• .\"!_)ιστόι•.. iκλα,ιιβάι·ει κιιί τι)ι• 

έκκί.ησίω·οι τό καl έσοι•τιΗ οί δύο 

ει'ι; σάeκιι μίιιι•, ί.εκτlοι• ότι 

οί:κ a:rέί.vσειι ύ .\"ριστο; τι)ι· :rροτl-
]0 QfH' (ϊι.' ούτως οι·ομάσω) γι'Ι'αίκα 

ω~τοϋ (τψ• :reοτέeιιι• σι•ι'ιlγωγιjι•) 
κατ' ϋ.λλψ ιιίτίαι•. τηeιiJι• τό δ ο uι· 
δ Dεο:; συι•έζεvξΗ, aι•Οριιιποι; 

μ ·ι) χ ω e ι ζ έ τ ω. ί) ότε l:rιjρι·εvσει• 
lf> έκείι•η ι} γvι•ι) μοιχη•Οtίσ,ι ii:τd τοίί 

- , :) , , , β 

:ι;οι•ηeου και μετ εκειι·ου επι ου-

).εύσασιι τip άι·δρί καί a:ιοκτείι•ασu 
ιιύτόι• lv τι'[) ί.Ιγειι• · >•αίρε ιίπό τής 
γιjι; τόι• τοιοϋτοι•ι (καl)· •σταύρου 

211 στα6ρου αύτόι•ιι, lκείι•η οvι• έαυτι)ι• 

a:τέστησε μai.Mv ή ό άι•ι/ρ uύτι}v 
άπέστειλεν ά.'"lοί.ύσας • 

διό:ι;ερ όι•ειδίζωv αύηj ά:ιοστάσn 
25 αύτοϋ έι• Ήσαfg. ψησί · >:ποίοι• τό 

βιβλίοι• τοϋ άποστασίου τιjι; μητρός 
t - ?' , , .. , , \ ~ 

ιψωι•, φ α.'"lεστειι.rι αυτηι• ;« και ο 

κτίσας γε ά:τ' άρχljς τόι' κατ' 
εlκόι•α (ιός ••lν μορφ!ί I Dεοϋ ύ:ιάρ-

30 χωvιι) aρρεν αύτόv l:ι;ο{ησε καί οφ.υ 
τι)v lκκλησίω•, έι• τό κατ' εiκόι•α 
άμφοτέροις χαρισάμει•ος. 

1 ί. Seιl ιιuoniaιn tιpostolιιs 
J>ι'Ofcι·t: ,,et cnιnt ιlιιο in ι:al'lle 
ιιιΗι. :-;~ιcι·aιηeιιtιιηι lωc nιagnuιn 

c:,;t, ego autcnι }Htto in ain·isto et 
in ecι·lesitt«, ιlicenιlunι est ι1uoniam 
non ιliιnisit (!lιristus pι·iιnaω · ιιt 
ίta <licωn; ιιχοι·eιη sιιaιη (id est 
pι·inιaιn s,γnagogaιn) secunιlιιn1 

alianι specieιn spiι·italeιn seι·vans 

qιιοιl ιlictuιn est: q~ιοιl ιleιιs con
iu1ι:ι:H, lιοηιο ηωι ι:se]J(l1'et, nisi 
qιιanιlo aιlnlteι·a<,.ta) est ιιχοι· 

illa coιτnpta ab aιlιιltel'O iniιnico, 
cιιiHs consilio et insiιliat.a est νil'O 
et inteι·fiι!eι·e eιιιη νoluit ιlicens: 
>>tolle ιle teιτa Ιηιίη:,;ιηοιli<<, et: 
>>cnιcifige, cι·ucifige eunι«. illa 
eι·go se potiιιs abstiιnιit, ψιaιη νiι· 
eius eaιn ιliιnisit. 

ίtff Ygl. Epl1. 5, 31. 32 - 181 Lnc. 23, 18 (,·gl. Act. 22, 22). 21 -
2.ι Jes. 50, 1 - 28f Vgl. Pllil. 2, 6 

3 iί.ποκρίση Η 12 δ ο!Jι• Κι, 

\'gl. lat. oiJ; :\1 Η 16 l:τιβοι•}.eύοι•σα 
•.• ά:τοκτΕlι•οvσα :\1 13 (καί) κι Κοι•, 
,·gl. lat.. 2;) τό < Η 27 ήμώv Η" 
29 ώ; ΚΙ δς l\1 Η 

10 (nt-dicarn) Dieιιι, ,·gι. gr·. 
}:J >ψiritaιem] Zl1 stι•eίcιιen? Κι, \'gi. 
gι·. 16 aιlulteι·a(ta) ΚΙ, Ygl. gι·. 

:!2 se <Ι~ 

640 
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καί καταλέί.οιπέ γε διά τι) ι• lκκί.η
σίω· κύριος ό aι•ι)ρ προ; δι• ήι• πα
τέρα δτε ιιlι• μορφfί θεοVιc ύ:τιjρχε, 
καταλέί.οι:τε δέ καί η} 1' μ η τ έ ρ α , 

5 καί αύτός vίό; ιίιι• τιj; ίίι•ω Ίεροv
σαλ1}μ, 

καί lκοί.ί.ιί{)η τιί lι·ταίΗ)α κατα
πεσούσrι γvι•αικί avτov, καί γεγό-

10 1•ασιι• έ1•θάδε οί δύο εlς σάρκα 
μία 1'. διά γάρ αvτ!)ι· γέγοι•ε καϊ 
αύτός σάρξ, δτε ιιό λόγο; σάρξ 
lγέ1•ετο καί έσκψωσεΙ• lν 1]μίι•cc, 
καί οvκέτι γέ εlσι δύο, ai.J.ά 1'VI' 

15 μία γέ lστι σάρξ. lπεl. τtϊ γvι·αικί 
(lκκλησίg.) λέγεται το ιιύμεί; δέ 
lστε σώμα Χριστού καi μέί.η lκ 
μέροvςcc · ού γάρ έστί τι lδίg. 
σώμα Χριστοί) έτε(!Ο1' :ταρά τι}ιι 

20 έκκλησίω· ούσαι• ιισίiψαcί αvτοϋ ιικαt 

μέλη έκ μέροvςcc' καί ό Οεό; γε 
τούτου; 
τοv; ,ιιι} δύο, ιl).}.ά γει·ομέι·οvς 
σάρκα μίω• 

25 σvι•έζεvξει•, lι•τeί.ί.όμεJ"ο; ίι•α ίίν
Ορωπος ,ιο} χωρίζn τι)ι• έκκί.ησίαι• 
α.-το τοίJ κυρίου. 

καί ό προσέχωι• γε έαvτί[J ώς μ1) 
30 χωρισΟi}ναι (aπό τοίJ Χριστού;, 

Οαρρεί ώ; μη χω-ρισΟησόμεΙ·ος καί 

et reliqnit pωpter ecclesianι Clιri
stιιs Yir patreιn, cιιιη quo erat, 
>>cuιn in forιna dei essetcc, reliquit 
etiaιn rιιatre1n, cιιιη esset et ipse 
filiιιs Hierιιsalem quae erat sιιr
sιιnι, 

secιιnclιιnι corpus, 
et coniιιnctns est 'Ι.ιχο1·i .s-uae isti 
quae ceciclerat lnιc, et facti sunt 
(lιic) d1.ιο in carne una. prop
ter eanι eninι et ipse ιιcaro est 
factιιs«, cuιn esset veι·bunι, 
ιιet habitavit in nobiscι, 

et s'l.oιf u η α. cι.ιrο, qιιoniaιn de 
ιnιιliere ecclesia dicitιιι·: ιιvοs estis 
corpιιs Clιristi et ιnenιbra ex 
llleιnbι·oιc. nec est < aliqιιic1) aliιιcl 
cοι·pιιs Clιristi a corpore ecclesiae, 
secl ιιηιιηι sιιnt cοι·pιιs, 

et deιιs 
illos 

univit, nιandans ιιt lιοηιο non 
separet ecclesianι a Clιristo, 

quos dcιιs coniιιnxit. 
ιιndc onιnis aniιna c1uae cogno
scit se inseJ)aι·abilenι esse a Chι·isto 
*** sic dicit: >>qnis nos separabit a 

lff Vgl. Orig. lιom. Χ, 7 in Jer. (ΠΙ, 77, 12ff): κατα).εί:rει »τόιι :rατέρα 
καί τιjιι μητέρα«, τήι• aι•ω Ίερουσαί.ι)μ κτί .. - 2 ηrl. Jol1. 1, 1 - 3 Phil. 2, 6 
12 Jol1. 1, 14 - 16 Ι. Kor. 12, 27 - 31 Rδm. 8, 35 

2 :rρό; δν 7jv :rατέρα ΚΙ, vgl.lat. :rQα 
δν iώQU l\1 (Η) 14 νύι• < Ha 16 (έκ-
κ).ησlq.) Koe, vgl. lat. 19 Χριστού 
σώμα Η 20 αύτιj; )Ι 23 μιj < Η 
27 τού< Η 30 (ιi:rό τού Χριστού) 

Koe, ,·gl. lat. 

10 (llic) Koe, \'gl. gr. 10 f prop
ter eam Koe, Ygl. gJ'. pro}Jtert>a χ 
17 cx membro] lat. las έκ μέί.ου; 

18 (aliψιid) DiPiιl, Ygl. gr. 28 quos] 
qιιοd R 31 *** Dί('lιl ΚΙ. ,·gl. gι·. 
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5 

φ1σι · ))τίι; 1}μii.ι; χωρίσει ά:τό τιjι; 

ιlγά:τηι; τοi' Χ!!ιστοv;ιι 

eι•ταίJ{)ιι μέ1• OVJ' γέγ(!a:τται Π(!ός 
ιο τούς Φαρισαίοvι; ληόμει•ω• τό a ό 

{)εόι; σv1•έζεvξε1•, ό.ι•·Ο(!ω:τος 
ιο) χωριζέτω. λέγοιτο δ' ίίι· 
~ρόι; τούς Φαρισαίων κρείττοι•αι; · 
a OV11 ό {)εόι; σvι•έζευξει•, μιιδΕι· 

15 χω(!ιζέτω, ιη}τε άρχι}, μι}τε eξου
σία · ίσχυρότερος γάρ ό σvζεύξας 
{)εός :τάι•τωι•, ώι• ιΊι• όι•ομάσαι τις 
1'ο1}σας αύτa δv1'17Ufi. 

18. Μετά ταύτα διαληψόμε{)α 
20 τόι• τών Φαρισαίωι• λόγοι• Βι• είπον 

τιp Ίησού · τί ούν llfωσής 
e1•ετείλατο δού1•αι βιβλίον 
ά:τοστασίοv καl άπο).ύσαι; εύ
λόγως δ' elς τοiiτο παραλ17ψόμε{)α 

25 τψ· ά:το τού Δευτεροι•ομίοv λέξιν 
:τερl τού τίjς a:τοστασίας βιβλίου 
" Ν " δ' λ'β εχοvσω• ουτως . ))fal' ε α rι τις 

γvι•αίκα καί συι•οικήσn αύτfί, καl 
έσται iάν μή εiJρrι χάριι• i1•αντlο1• 

30 αύτού ότι εύρεν iν αύτfί ϋ.σχημον 
:τρύ.γμαιι καl τά έξ1jι; έως τοϋ ))καί 
ού μιανείτε τήι• γi'jι• fj1• κύριος ό 
{)εός ύμώJ• δίδωσι1• ύμίJ• iι• κλιίρφιι. 
ζητώ δi Ε'/1 τοίς κατa Τ01' 1•ύμω• 

35 τούτοι•, πότεροι• ο·ύδiι• πέρα τijς 

c1ιι·ίtιιte (:IHίstί 1 

tι·ίbulatίo ιιη ωιgιι:,;tίaιι? ct ce
terιι, et: ))cοιιfίdο, qιιίιι neque ιηοι·s 
neqnc vitaιι neque ali<ιuid eοηιιη, 
qnac seqnuntur, ))poterit nοι; se
paι·are a caι·itate ιlei, qιΗιc est in 
Cln·isto Iesnιι. 

18. Post lιaec acceιlannts ad 
verbnnι Plιaι·isaeorιιnι quod dixe
rnnt ad lesuιn: quid ergo .ill oyses 
praecepit ιlare libellιιιn repuάii et 
dimittere? 

4 Rδm. 8, 38 - lδ Vgl. Kol. 1, 16 - :!7 Deιιt.. 24, 1 - 31 Deιιt. 24, 4 

13 κρεlττσι•ας + μήτε άρχή μιίτε 

έξοvσlα, lσχvρότερο; γάρ Ha 21 'lησοϋ 
+ έιι τφ Η μωvσijς l\I 
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λέξΕως χρη ~ητείι• έι• αύτψ (έπεί 
ιη) δ Οεός lδωκεv αύτόι•), I} :τρός μiν 
τοv; Φαρισαίους ύ.ι•αγκαίως εϊρηται 
(χρησαμέt·ους τιp Μ ω σ ιj ς έ ν ε τ ε ί-

!'i λατο δοϋι•αι βιβλίον ύ.:τοστα-, , I • . - ) , " 
σιου και α:τοι.υσαι το οτι 

.1/ωσιj; πρός η)ι• σκληρο
καρδίαι• ύμώιι έπέτρεψεν ύμίν 

ύ.πολϋσαι τάς γυι•αίκας ύμών · 
10 ά:τ' ύ.ρχijς δi ού γέγοt•ει• 

ούτως. έάι• δέ τις έ:τί τό Εύαγγέ-. 
J.ιον ύ.ι•αβΠ Χριστού 'Ιησοϋ, δι
δάσκοι• οτι ))δ νόμος :τt•εvματικός 

έστιcι, καΙ τούτου ζητήσει τοϋ ι•ό,ιιοv 
15 :τι•εvματικόν t•οϋι•. φ}σει δέ καί 

ταϋτα δ Οέί.ωι· τροπολογείν οτι, 
ιοσ:τερ τιp Παύλφ Οαρροϋt•τι έφ' ll 
είχε Οείg. χάριτι λέλεκται τό »γυιη} 
δέδεται έφ' οσον χρόι·οv ζfί δ ύ.νι}ρ 

20 αύηjς · έάιι δi κοιμηD!Ί δ ύ.νι]ρ, 
έλεvθέρα έστίv φ Οέλει γαμ1}Οήναι, 
μόι·οι• έν κvρίφ. μακαριωτέρα δέ 
έστιν έάι• ούτως μΕίΙ'?}• κατά τι}ν 
έμι)ι• γvώμην · δοκώ δέ κύ.γw πνεύμα 

25 Οεοϋ έχεο•ιι (έι• τούτοις γάρ τq) 
»Κατά τι}ν έμι}ν γJJώμψιι, Ζι•α μι) 
καταφροι•ηD!Ί ώς ΚΞΙ'ΙJ ΠJJεύματος 
Οεοϋ, καλώ; έπι}γαγε τό »δοκώ 
κύ.γιiJ :τι•εϋμα θεοϋ έχειι•ιι), ούτως 

30 καί Μωσεί διά τι}ν δοθείσαJJ αύτψ 
έξουσίω• t•ομοθετείι•, ώστε αύτον 
καί :τρός τι}t• σκληροκαρδίαν 
τοϋ λαού έπιτρέψαι τινά, έν οίς ήν 
καί τό ύ..."lολύειν τάς γυt•αίκας, 
.χ " ,_Q θ ' ' 7 ' ' 35 'IJJ aJJ :τειυεσ αι, εφ οις κατα την 

13 Rδm. 7, 14 - 18 Ι. Kor. ί, 39f 

2! δωκώ Ha 2;) τφ ΚΙ τό l\1 Η 
30 μωσij :\1 3;) f τι}ν αύτι}ν l\[ 

:M:atth. 19, 3 (-12) 
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:Mιιttl1. l!J, 3 (-12) Tom. ΧΙ\·,ιs. I!J 

αύτοii γι•ιuμψ lι·ομοΟΙτει. ι~J; κι(!. 

έν τούτοις μετιΊ. :rι•ε(ιιιιτο; Ot·uiJ 
τιj.; ι•ο,ιιοΟt·σίιι; γf·ι·ο,ιιt!ι•ι1 :;. κιιί έρεί 

ίJτι, εί ιιuι• τί:; μέι· ι•ιίμο; :rι•ειψιιτι-
5 κιί; έστι, · τί; ι)έ υι1κ ί/στι τοιυϋτο;. 

ι·ύμο; ι)/: έατι κιιί οί';το;, :rιηψιι

τικός t1ατι κιιl οίιτο;, καί ζητητ!οι• 
., - ' ι 

ιιυτου το :ιι•ειομιιτικυι•. 

ΗΙ. .1/εμ ι•ημ{ι•οι ι)f\ τriJι• ιlι•rιJ-

ιο τέ!!ω ιjμίν ί..εί.εγμlι•ωι• εi:; τό τοϋ 
Ίlaatov :ιερί τοιi βιβl.ίου τιj; ά.:-ιο
ατααίιι; 6ητόι• ιι ιίαο,ιιει• ίJτι έrιvτι)ι• 
ιl:τέατηαει• ιlι•δψί; τoiJ XtJιaτov 1j 
μιίτηρ του λι.ιοϊ_;, μι/ Ι.ιιβοvαα τό τιjς 

' I β β"'' "'I δ' " 15 u:τοατααιας ι ι.ιοι•. ι·ατεf!ΟΙ' F, οτε 

εύρέfJη έι• rιvηj »aαχη,ιιοι· :rψiγμα. καί 

ούχ εύρε ··χάριι• iι·ω·τίοι• ι.ι.ι1τοϋtι, έ
γράqη ι.ιύηj βιβλίο ι• ά:τοστιιαίου. 
δυι•άμει γaρ ιί ΚUII'IJ δια{)ιίκη. τοvς 

20 U...-τό τιΖJν έfJι•ιiJι• καl.οvαα εί; τι)ι• 

οίκίω• τοϋ η)ι• :rροτέψιι• γυι•αίκα 

ι1-τοβεβληκότο;, το βιβί.ίοιι το iJ ιl.-το
στααίου δέδωκε τzj :rροτ{ρq. ά.-το

ατάαη τoiJ ιlι·δρο; ι•ό,ιιου καl. λόγου. 

25 διό καί αύτό; αvτιj; ά.-τοατa; έγ1}μεν 

(ίν' οϋτω; όι·ομάαω) έτέρω•, δούς 
»είς τaς χείραςιι τη; :τροτέρας τό τoiJ 

ά.-τοατααίοv βιβλίο ι• • διό μηκέτι 
δύ}'αι•ται πράσσειι• τά κατά τόv 

30 •·όμον αύτοίς :ιροστεταγμέι•α διa 
τό βιβλίοι• του ά:τοατααίοv. καί ση
μείον τοϋ είληφέι·αι αύτι/ν βιβλίο Ι• 
ά:rοατααίοv τό Ίεfjοvααί.ιίμ ,ιιέι• 
καfJnριjσfJαι μετa τοϋ κληfJέ1•τος ύ:τ' 

3;1 έκείι•ωι• άγιάαματος \Καi τιiJι•) έι• 
αύτιp ;τε;τι Jατεvμέι•ωι• γεγονέ••αι αεμ-

329 

4 Ygl. Rom. 7, 14 - l)f S. 325, 2-Hf - 16f. 27 Ygl. Deut. 24, 1 

3 γινομέιιης )I 
l\1 Η i ούτως )Ja 

ΚΙ nach Koe 

4 ούιι Koe ούχί 

3:) (κ,ιί τύίιι) 
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330 Origenes, 1\latt.hii.userklίirιιng 

J•ώι• καί τοϋ{Jυσιαστηρίοv τώι•όί.οκαv

τωμάτωι• καi πάσης τίjς παρ' αύτqj 
λατρείας. σημείοι• δέ τοϋ βιβί.ίοv 
υjς άποστασίας καi το μήτε έορτά-

5 ζειι• αότούς δύΙ•ασ/)αι ΚUJI κατά το 

γράμμα. τοϋ βουλ1}ματος τοϋ ι•όμοv 
προστάξω•τος »ΕΙ' τι"{J τόπφ φ άι• 
iκί.Ιξηται κύριος ό Οεός« έορτάζειι• 
αvτοvς. άi.ί.ά καί το πίiσω• τ7}ι• σvι·α. 

10 γωγι}ι· i.ιΟοβοl.είι• τούς (τάδε 1j) τάδε 
1}μαρτηκότας γει•έσΟαι μιj δvι•ά: 
μει'ΟΙ' καi ύ.ί.ί.α δέ μt•ρία τώι· 
προστεταγμέι•ωι•. σημείόι• Εστι τοϋ 
β β .. , - ~ , ' " :ι 

ι ι.ιοv τ?Jς α.'"ιοστασιας. και οτι »ΟVΚ 

15 έστιι• έτι :τροq:ήτης.ι, καi οτι ί.έγοvσι. 
»σημεία οόκ είδομενιι έτι· άφείί.ε 

γάg (q ησi) κύριος »ά..'"ιο τιjς Ίοv
δαίας καi ά:τό τijς '/ερουσαϊ.Ιjμ 
(κατά τόι• τοϋ Ήσαίοv ί.όγοι•) 

20 ίσχύοι•τα καί ίσχύοvσαv, γίγαvτα 
καi lσχύοι•ταιι καi τά ί.οι:zά μέχρι 
σιΨετοϋ άκροατοϋ. 

Δύι•αται δέ :τρώτοι• μέl• Fti.17-
φέι•αι γvι·αίκα τι}ι• συι•αγωγι)ι• καi 

25 σv1•φκηκέναι αύτfj ό Χριστός, ύστε
ροι• δέ ΕΚΕlι·ψ• μιj εύρηκέvαι »χάριι• 
ΕΙ'α11τίΟΙ' αύτού<ι• IJ δέ αίτ{α τού f11J 
εvρηκέναι( αύ)τt)ι'>>χάρ"' ΕΙ•αντ{Ο1•αfJ. 
τοiΧι τό εύρε-θ ijι•αι >>ΕΙ' αύτfj ύ.σχημον 

30 πρίiγμα«. τ{ γάρ άσχημοι•έστερον 
τοϋ (:τροκειμένοv ά:τοi.fσαι ΕΙ' τfj 
έορτfj fι•α) ά::τοϊ.fσαι μέι• αύτούς 

1\latth. 19,3 (-12) 

7' Deιιt. 14, 22; 16, 1 - !tl \"gl. LeY·. 24 u. δ. - 13ff \"gl. Orig. lιom. 
η~, 2 in Jeι·. (ΠΙ, 24, 2ϊff): καΙ έ:rεl έί.αβον τό βιβi.ίοι• τού ά.--rοστασlοv, διά τούτο 

έγκατεi.είφθησαν :rάι•τη κτί .. - lJf Ps. 73, 9 - 16ft Jes. 3, 1-3 - lϊff Ygl. 
Orig. hoιn. Jγ, 2 ίη Jeι·. 26ff Ygl. Deιιt. 24, Ι - 3U ff Ygl. :\lattl1. 2ϊ, 15f 

10 (τάδε ή) Koe 
χύοντα ΚΙ κατισχίοοντα l\1 Η 
τον ( = α) Die111 Koe ό :\1 Η 
τήν ΚΙ 32 μέν < :\1 

21 καΙ lσ. 

23 :rρώ-
28 (αιί)-



l\Iιιttlι. 1!), 3 ( -12) ΊΊιm. ΧΙ\", 1!) 

1jξιωκlι•ω Βαgαβϋ.ι• τι:/ι• λr;στιίι·, 
καταδικάσω δi 'Ιι1σοfι•; καi τί άσχη
μοι•έσηgοι· τοv :τάι·τα; είρηκ11'αt 
., ' ' - ' , ., , 
ε:τ αιιτφ >>σταt•ροι•, σται•ροι• αι•τrιιΊι 

5 καί »αί(!ε u:τrί τ ιjς γιjς τύι· τοιοiiτοι•ιι: 
πιί)ς δέ οί:κ άι• iiσχημοι• και' τύ »τό 
αίμα αί:τοϋ f~'{· ιίμϋ.; καi l:τί τά 
TfΚI'(l 1ίμιίjι•ιι; διr/ f~Κδικοι•μ/ι•ου αvτοι; 
lκυκί.ώΟη »ύπό στρατοπέδωι• Ίεροt>-

10 σα).ιjμιι Καί έπ{στη »1ί ffJΙJμωσις αv· 
τιjςιι, καί ίιψίΟη rιvτοί; ιιό οίκο;ιι 

ι.ιύτιί)ι•, καί lγκατεί.είrΟη »Ιί {)ι•

γάτηρ ΣιιίJΙ' ι&; σκ·ψιj έι• ιlμ:ιεi.ώι•ι, 
καί ώ; ό:rωροrυi.άκιοι• έι• σικvη-

15 ί.ιίτφ, καί ώς :τόί.ις ποί.ιορκοι'Ιιέι•η«. 
κατά τόι• αύτόι• δέ (nίμαι) καιρόι• 
τfι μέ1• προτlρq. γυι•αικί έγραφε1• ό 
ιlv~ρ ιιβιβλίοι• ά:ιοστασίουιι καί έδω
ΚΕ1' »είς τά; χείρας ο.ύτιjςιι κι.ιί 

20 έξαπέστειλε1• »ι.ιvτηιι έκ τιj; οικω; 
αύτοϋιι, τijς δέ ά.:τό τιί)ι• l{)ι·ιίjι• 

ιlπαί.ι}i.ιπται τό χειρόγρα'{Ο1'" :rερί 
ov ψησιι• ό ύ...""lόστοί.ος τό ,έξα
λείψας τό χειρόγρι.ιrοι• τοίς δόγμι.ι-

25 σιι•, a ήι• ύπεJ"ω•τίοι• 1Jμιι·, κι.ιl 
αύτό 1}ρε1• έκ τοΕ μέσου, προση
ί.ώσας ι.ιύτό τιp σταιιρίpιι. καί Π αϋί.ο; 
γάρ είς η)ι• ά:τό τώι• έ{)ι•ιίjp *** 
παοσι}ί.υτοι έγέι·ω•το τοϋ 'lσρω}ί.. 

30 έξιjλ{}ε τοίvυι• ιj :ιfJοτέρα γvl'ij 1} μι) 
»εύροϋσα χάριν έι•ι.ιι•τίοι•« τοϋ άι•δρός 
τιp εύρfjσ{}ι.ιι »lι· αύτfι iiσχημοι• 
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Η Lιιc. 23, 21. 18 (,•gl. Act. 22, 22) - 6ff l\Iattlι. 2ϊ. 25 - 9ff Lιιc. 
21, 20 -11 Ygl. l\Iattlι. 23, 38 Parι·. -12 Jes. 1, 8 - 18ff Ygl. Deιιt. 24, 1 
23 Kol. 2, 14 - 31ff Ygl. Deιιt. 24, 1 

6 τό1 < λΙ 10 έριίμωση; Η 

11 αύηjς Η 17 Ε-<;ραιι•ει• :\1 \V. e. sclι. 
lγραφει• Η 27 αύτώ Ha 28 *** 
Ηιι (καΙ έτεροι> f.! 29 έγίι•οντο Η 



332 Origenι-s, ~latt Jιiίιιserklίirιιng 

:ιρfi.γμωι. α:ιο »τij; οίκ{α;« τοϋ 

άι•δρύ;. »Καt ά:ιεί.Οοvσa« γεγένηται 
,,(ιι•δρl έτέρφο.ι ί!J έαυτι)ιι ύ:ιέταξει•, 

είτε Βαραβύ.ι• τόι• ί.nστι)•• χρι) ί.έγειι• 
rι τοιι U.ι•δρα (δι•τα τρο:ιικιa; τον διά

βοί.οι•) είτε τιι·ά δύι•αμιv :ιοι•ηράι•. 
και έ:ιi τιι•ιaι• μev τfί; συι•αγωγιj; 
, ' β'β ' ' , εκει ι•η; σι•μ ε ηκε το :ιροτεροv εν 

τι!) ι·όμψ γεγρα,ιιμέι•οι·, έφ' lτέρωv 
111 δΕ το δεύτεροι•. ό γάρ έσχατο; 

ο.ι·ηρ έ,ιι{σησε τι)ι• γυJ•αίκα .,καl 

γρά1j'ει αύη}<ι :ιοτε έ:ri τέλει τώv 

:ιραγμάτων »Ριβλlοι• ιl:τοστrισlοv 
(τοϋτο οlκοι·ομοvι·το; τοv Οεοϋ) 

15 καΙ διfJσει εl; τά; χείρα; aύτij; κrιl 

έξα..-τοστεί.εί αύτι)ι• έκ τij; οίκ{α; 
αύτοϋιι . ιό; γάρ ΙιέχΟραι•ιι ό aγαΟό; 

Οεο; Οι}σει Ι:aι·ά μέσΟI'« τοv ϋrμω; 

καί »τιjς γυι·ωκο; καί άι•ά μέσω• 
20 τοv σ:rέρματο;ιι αύτοv, !!Καί αι•α 

μέσοι• τοϋ σ:rέρματο; αύτij;•. οvτω; 
οίκοι•ομι}σει, ίι•α >ψισl]σn αύτι)ι• ό 
άι·ιjρ ό έσχατο;ιι. 

20. Είσl δe οί; συμβέβηκε 
25 συJ•οικείι• τοιι aι•δρα μι) μισι}σαιιτα 

αύτοv; τιp :rαραμείι•αι έv τip οί'κφ 
- ' ι 'δ ' ' • β' του εσχατοv ω• ρο; και ι.α οvτο; 

αf.τι'Qιι τι)ι• συι·αγωγι}v lαvτι'[J γυ

J'αίκα. ai.i.ά καΙ έ:rί τούτωι· ι/...-τοΟηί-
30 σκει ό έσχατο; al'l}ρ, τάχα ήι·Ικα av 

ι>ό έσχατο; έχΟρο; Χριστού κατ

αργι10Π Οάι•ατο;ιι. ό:rότεροv δi τού
τωι• Ul' γένητο.ι είτε ΤΟ :rρότερο1• είτε 
το τεί.εvταίοv ηj γυι•αικ{, ι>Ού δVV1J • 

35 σεται (q:ησiJ') ό aιιι}ρ ό :rρότερο; 
ό έξα:rοστεlί.α; αύη}ιι έ:rαvαστρέ-

::\lattlι. 19,3 (-12) 

lff Υ gl. Deut. 24, 2 - llff Deιιt. 24, 3 - 1 i ff Gen. 3, 15 - 22 Deιιt. 
24, 3 - 29 Ygl. Dent. 24, 3 - 3J Ι. Kor. 15, 26 - :J.ι Dι>ιιt .. 24, 4 

8 σvμβέβηκεν Ha 12 γρrlψι-ι 

ΚΙ γ!]άψι :\Ι Η :Η καταργιj Η 
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l\lιιt.tlι, 19, 3 ( -ι2) Tom. ΧΙ\', l!J. :!() 

'β-~' - "f t'-·ψιις ι.ιι fΊΙ' ιιι•τψ• τοι• ΕLΙ'αι ηιt•τι:J 

γιΨαίκιι μετά τύ μιω•·ι?ιjΙ·ω αύτιίι•. 
δτι βδlί.υγμα (ιι1ισ1Ι•) έστ/1' έΙ'ιιι•τίω• 
Κt'i]ίot• τοϋ 0Foii σοι•ιι. ιiί.ί.ά τrιϋτu. 

5 δό~ει f1 ι/ κιιτάί.ί.ιιi.ιι εί1•ιιι τr'[J ,έιJ.ι• τό 
:rί.ιίf!ωμιι τι(ιι• t!Οι•ι7Ίι• είσ/i.Οη. :rίi.:; ό 

'lσ(!ω)ί. σωΟιίσετιιιιι. ορα δΕ. εί δύ-
1'ατιιι καi :rρό; τοvτο ί.έγι·σDαι οτι 
:rάι•τω;. εί σωDιίσeτιιι. τι'[J τόι• 

ι ο aΙ·δψι ιιvτιj: τnι• :li]ύτt·ροΙ' t~:rω·u.
στgέψιιι•τα ιιί.ιιβείι• ιιvτιjι• τοι• είΙ·uι 

αύτifΊ γυι·αίκα μετU. το μιιιι·Οιjι·αι 
αvτιjΙ·,, σωDιίσετιιι. ίερεvς μέ1· οο1· 

' ' • β β" ' ~ .. , ι•:rορημ•:ι και ι:εκ ε ι.-ι1,ιιε1'ψ'<< ·ου ι.ηψε-

ι5 ταιι< έιιΗιp γιΨιιίκα. <lli.i.o;) δέ τι; 
ού κωί.vεται (ιu; v:rοβεβηκuJ; TOI' 
ίερlα) :ιοι ιjσαι τό τοιοίiτοι·. ιiί.ί: 
έάι• :rεΙ]ί τιj; τίϋι· έΟΙ·ι(ιι• κi.ιίσεω; τό 
ιι:r6ψηι'« ζητ Π;. χριίση τι[J ιιi.άβε 

20 σεαvτίfΊ γvι·αίκιι :ιορι·εία; καi τέκΙ·α 
:rο~J·είι.ι;« καί τοί; έξιj;. ιU; γάρ ηοί 
ίεοFί: έ1• τι(ι ίεοι(ι τό σάββατοι• 

Ιι0ι. "" ι ._ι. 

βεβηί.οϋιοτεc; άΙ•αίτιοί ε/σιι•ιι. οϋτω; 
έι• καιρι[J ί.α,ιιβάΙ'ωΙ' γt'Ι'αίκα :CO(!-

' < ' β''). ' I 25 1'ειας ο εκ αι . . ωΙ' την :C(!OTE'JUΙ' γυ-
ι•αίκα [καi] άι·ιιίτιό; έστι. :ιοιιίσα; 
αύτό κατά τι)Ι' :ιρόστιι~tΙ' τοϋ (δτ' 
έδει) εί:ι6Ι'τος (καΙ έω; έχQtjΙ') τό γυ-
1'αίκα ιι:rόρΙ''ΙJΙ' ού ί.ψι•εται ... καi (ίίτε 

30 εi'ί.ογοι• 1l1') ιτιίσιιι•το; ·.ί.άβε αεαιιη'!J 
γvι•αίκιι :rΟ']Ι'είαςιι. ι!ι; γά'] ιιΚV']tό; 

έστι τοϋ σαββάτου ό ι•ίο; τοίJ 
ά.ι•Dρώ:rουιι καi οίο δηϋί.ο; τοϋ 
ββ , t' t' " , ,., ' , 

σα ατοv ω; ο ι.αο;. οι•τω; κvριο; 

333 

;) Rδm. ι ι, 25f - 11 Dl.'ιιt. 24, 4 - ι:Η Ygl. Le\·. 2ι. 14 ·-- 111. 30 Η ο:;. 
ι, 2 - 21 :\Iattlι. 12, 5 - 2!1 Ygl. Le\·, 21, 14 - 33 \"gl. :\Iattlι. 12. 8 Paι·r. 

1 αύτώ :\Ι 1. 11 τοϋ Dίι!Ιιl 

Kl τιίί :\ΙΗ 1;) (ili.i.o;> Ηιι 26 [καί] 
ΚΙ 27 οτ' iδει ΚΙ ότι δΕί :\Ι Η 

30 φιίσαι•το; ΚΙ φιισί τό :\1 Η 



334 Origenes, :Mattlιίi.nseι·kliin111g 

lστιν ό τόν J•όμον διδοvς διδόι•αι μεν 
ιιlίχρι καιρού διορΟώσεως<ι καί άλ
ί.άσσειν J•όμον, lπιστάιιτος δε τοϋ 
καιρού τijς διορUώσεως καl διδόιιαι 

5 μετά τι)ν προτέραν όδόι• καl μετά 
τήν προτέραν καρδίαν ι:όδόν έτέραν 

• δ' • ' - Ι δ -και καρ ιαν ετερω•ιι ιικαιρφ εκτφ,ι 

»κul lv ήμέρg. σωτηρ{ας«. καl ταϋτα 
μέι• κατά μίαν δο}γ?]σιν J.ελέχ{}ω είς 

10 τοJ' περί τοϋ βιβλίου τιjι; ά.ι-τοστασίας 
1•όμον. 

21. Ζητι}σαι δ' av τι;, εl δύ
ναται 1} άνUρωπ{νη ψυχι) τροπικώς 
ί.έγεσΟαι γυνι) καl ό προϊστάμει•ος 

li'ί αVτη; aγγεJ.ος καl aρχωι• αύτιjς 

(:rρό; av ιι?j άι·αστροq;iι« γίι•εται 
αύτιjς κατακυριεύοντα αύτιjς) άι•ι;ρ, 

(' ' - tl ' 
ω; κατα τουτο εκαστοι• J•ομιμω; 

συι•οικείι• ηj ψVΧ!ί τfi άξίq. προστα-
20 σία.ς {}είου άγγέί.ου. γέ~·οιτο δ' av 

ποτε καl μετά τι)ν lπί πί.είον 
δ β ' \ , , , , 
ιατρι ηι• και συι•οιΚ?Jσιι• αιτια εν 

ψυχfί τοϋ μη εύρίσκειν ιιχάριν lι•ωι
τίοι•« τοϋ κυριεvοντος καl άρχοντος 

25 αύτή; άγγέJ.ου το εύρίσκεσΟαι ιιeν 
α.ύτfj aσχ?}μον πρύ.γμα:ι, κα.l γρά
q:οιτο άι• ώς γράφεται χειρόγραφα, 
γράq;οιτο δε ιιβιβλtον άποστασίου,ι, 
διδόμεJ•ον ιιεί; τά; χείρας« τής 

3 • β-·,, ' " ' ' ' Ο εκ u.r.r.ομεJ•ης, ιι•α μηκετι οικεια 

?l τού προτέρου προστάτου 1j fξα-
ποστεί.ί.ομέι•11 ιιlκ ηjς οίκία;, αύτοϋιι. 
καl γέ~·οιτο δ' ίίι• 1} ι;άπε).fJοi:σαιι 

ά;τd τή; προτέρα; οίκία; >>έτέρqJ<< 

::\Iatth. 19, 3 (-12) 

2 Hebr. 9, 10 - Ygl. Act. 6, Η? 6 Jeι·. 39, 39 -- ; Jes. 49, 8 
161 Ygl. Gen. 3, 16- 2311 Ygl. D~ut-. 24, 1 -- 3:!ff Ygl. Deut. 24, 2 

:!f καί άί.i.άσσειιι 

διορfΜσεω; Ζ. 4? ΚΙ 
Η I I. έκάστη ? Κοι~ 

ι•όμοv ,...._ lιinter 
18 τούτο] τοϋ 

21 καί <Η 
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.:\lattlι. 19, 3 (- 12) 'LΌm. ΧΙ\·, 20. ::Η 

dJ·δ!?ί καί άτυχ1ίσιιι ilv ':ιtΙ.tJ'!J tJ.ύτιp, 
ού μόι·οι• ώ; t~:τl τοϋ προτέρου μιj 

εύρίσκουσιι. ,,χι.ί.ριι•ιι έJ'ι:J:τιοι• ιιύτοϋ 
τι~ εύf!ίσκεσΟαι ))fJ' αι~τtΊ i'lσχημι-ι• 

5 :rρύ.γμu.«, ιiλ).ά καί μισοφt!ι•η ύ:τ' 

αύτοϋ. κu.l γρύ.rοιτο δ' uιι κιιί ιί:τύ 

τοϋ δευτ/ρου αvηj )Jβιβί.ίοι• ιl-το
στασίοv<ι κu.l διδοίτο uιι ))εl; τάς 

χείρα; αυτηςιι ιl.-τό τοϋ έσχάτου 
10 άι•δρό; έζα.-τοστέί.ί.οι•τος ιιύτιjι• ,,έκ 

τιj; οίκία; αύτοϋιι. Fί δέ δ·ύι·αται γεl'έ
σfJαι μετύ.στασι; ζωιj; τιj; σύν ιίν
fJρώ:τοι; ιίγγΟ.ωι•, ι'ύ; τοιοίiτον εlι•αι 
καί τόν αύτώι• (iJσοι• :rρι:J; υjν καΟ' 

15 ~jμii.; σχέσιι·) {)άι·ατοι·, τοί.μη']ώ; 

μέν :τί.ιjν ομω; ζητιίσαι τι; llι•. 
οπω; δ' άι· γέι.,ιται. ι} a:ταζ ά:το:τε
σοϋσα :τροτ/ρου άι·δ']ό; ούκ έ:ταν

εί.εύσεται :τρό; αύτιίι• · ,,ούιι γάρ 
20 ,,δυι•ήσεται δ άι•ιjρ δ πρότερο; δ 

έξα:τοστείί.α; αύτιjι• έ:τω·αστ']lψα; 
λαβείν αύτιjν τοϋ είι·αι αύτιp γυ
~·αίκα μετά τό μιαι•Οιjι•αι αύτιίι•ιι. 
εί δέ χρJj τοί.μι}σuJ•τα καί ά:τό 

25 τιι•ο; ιμρομέι•η; μέι• έι• ταί; έκκί.η
σίαις γραφj;, ού :ταρά :τύ.σι δέ 
δμοί.ογοψέι·η; είι·αι Οεία;, το τοιcϋ
τον :ταραμυΟιίσασΟαι, ί.ηg;Οείη aν 
το ά.-τd τoiJ Ποιμέι·ο; :τερί τιι•ων aμα 

311 μέν τι'[J :τιστεύε!Ι' ύ:το τι:> .\/ιχωjί. 
γιι•ομέι•ωι•, διά δέ q: ιί.ηδοι•ίαν ά.-το

:τι:ττόντων έκείι•ου καί γιι•ομέι·ων 
ύ:τό τον njς τρι'q:ιjς, είτα ύ:τό τόν 
τtjς τι,ιΙω']ία;. με{)' QJ' ύ:τό τον τιjς 

335 

31 Ygl. Dent. 24, Ι - 611 Ygl. Dent. 24, 3 - 19 Deιιt. 24, 4 - 2911 Ygl. 
Hermas Sim. 8, 3, 3. Ygl. Harnack TU. 42, 4, 34 

1 άτι•χήσαι Κοβ rlτι•χήση .:\Ι Η 

4 τιjι ΚΙ τοiί .:\1 Η 2;> τιj έκκί.ησtα Η 
:η γενομέι•r•Jν :\Ι 33 τον1 ] τι<ιν Η 



336 Oι·igenes, 1\lattlιiίuserl.:lii.rιιng 

μεται·οίας. O(!~L; γa(! δτι ούκέτι μiι• 
i:rω•έρχεται έπi τόι• :rριίJτοι• ίlρχοι•τα 
ιj flπaξ τρι•φ)σασu γυι•ι) ήτοι ·φυχι). 

άί.ί.a καi μετa τιμωρlας ύ:τr; τιι•α 
5 ύποδεέστεQΟ1' γίι•εται παρa τόι• Μι
χω}). · ύ:rοδεέστερος γaρ έκεlι•ου δ 

- ' , ο;- ~ -
της μεταιΌιας. :rροσεκτεοι• οvι• ψιιι• 

μι}:rοτε εύρεΟΠ lι• ιjμίι• I >·ϋ.σχημοι• 
πρiiγμα«, καΙ μ ι) εϋρωμει• »χάριι•« 

10 έι•ώ:rιοι• άι•δρός. τοϋ Χριστοϋ ιj τοϋ 
τεταγμέι•οι• έφ' ιjμίν ιίγγέλου · έUi• 
γaρ μι) προσέχωμtι•, τάχα καί 
ιjμείς τό βιβί.fοι• τοϋ ά:rοστιισίου 

λιιψόμεΟα, καί lj χηρεύσομει• :r(!o-
15 στάτου ιj έ:τi ίlι·δρα fτεροι• υ.εt>

σόμεUα - έγw δέ 1jγοϋμαι δτι ούκ 
αί'σιοι• τοvτο (fι•' οΠτως όι•ο

μάσω) -i..ηφόμει•οι ιiγγέί.ου[ι;] :rρος 

τι)ι• ιjμετέρuι• ·φυχι)ι• γάμοι•. 
20 :?:?. Γει·όμει•ος δέ κuτa τοι• 

τr;:τοι• εί':rοψ' άι· δτι ζητούμηόι• τι 

Κατa τΙJI' τοϋ ά:τοστrί).ου ΠΕ(!l τώι• 

iκκλησιrιστικιίJι• :r(!αγμ.άτώι• ι•ομο
Uεσ{ω• τάχα ήδη ι•οιjσαι καi σαφώ; 

25 πα(!αστijσuι (δύσί.η:ττοι• καί δι•σΟεώ
ρψοι· τυγχάι•οι•) δυνησόμεUα. οι~δέι•α 
γaρ τcι)ι• άπο τιjς iκκί.ησ{υ.; ύ:τερο

χήι· τιι•α :raρa τούς ποίJ.οvς ιύ; 
iι• σvμβόί.οι; άι•ειληttότα βοvλεται 

30 ό Παvλος δευτέ(!ου :rε:rειρiiσΟαι 
γάμου. :rερi μέι• γaρ έ:rισκύ:τωι• 
ι•ο,ιιοΟετιίJι· εν τ?} :rQό; Τι,ιιόΟεοι• 
προτέρq. qησlι• · »Ei τις lπισκο:rιjς 
όρέγεται, καί.οϋ έ(!γου έ:rιΟυμεί. 

Sff γgJ. Deιιt. 24, 1 - 33 Ι. Tirn. 3. 1-2 

1 Ι. μετaι•οία; (ιίγγεi.οι•> mίt. Koc>, 
,·gl. Hernιas Sim. 5, ϊ 4 καί < .Μ 
12 :rροσέ-χομεν l\I 1 i' f τοϋτο(ι• > ... 
ιίγγέi.οι•[ς] Ηιι :!11 άι•tιί.ηιr6των ? Dic>lιl 

1\lattlι. 19, 3 (-12) 
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:\lιιttl1. l!J.3 (-1:?) Τοιη. XIV, 21. 22 

δεί ot"iι• τόι• έπίσκοποι• άJ•επίί.ηπτον 

εί1•uι, μιii.ς γυι·ιιικος ϋ.ι•δρu. ι•ηqά

λιοι•, σώφροι•αa και τά έξ?;ς. περί 
δe διακόι·wι• »διάκοι•οt<< φησί1• >>έστω-

5 σαι· μιϋ.ς γυ~·αικός a1•δρες, τέκι·ων 

καλώς προί"στάμει·οι καl τώ1• lδίωι• 
οίκωι'<< καί τά ί.οιπά. κιιί χ1}ρας δέ 
καfJιστaς »χ1ίρω< qησlι• έστω »,ιιΥι 
υ.ιιττοι• έτώι• έξήκω•τα γεγοJ•υία, 

10 ένός άι•δρός γυι•ψ, καί μετά τιιvτά 
ψησι τa έπιιμρόμε11U ώς τούτου δεύ
τερα καi τρίτα. έι· δέ τfί πρός Τίτον 
»τούτου<< φησί »χάριι• ά."ιέλιπόι• σε 
έν Κρι}τrι, ίνα τά λείποντα έΠιδιορ-

15 Οώσrι, καi κιιταστήσrις κατά πόλιν 
β , •• , δ ξ' 

πρεσ υτερους, ως εγω σοι ιετα α-

μην, εί τ{ς έστιι• άι•έγκί.ητος, μιii.ς 

γvι•αικος άν1}ρ, τέκι•α έχωι• :τιστά« 
δηλαδι} καί τa έξijς. έπηποροϋμεν 

20 δ1}, όρώι•τες δvι·ατον εί1•αι βεί.τίους 
ποί.}.ψ τυγχάι·ειι• τινάς διγάμους 

μο1•ογάμω1•, τί δή:ι;οτε ούκ έ:ιι

τρέπει ό ΠαVί.ος διγάμοvς εlς τaς 
έκκ}.ησιαστικaς καΟίστασfJαι άρχάς · 

25 καi γaρ έδόκει μοι ζηη}σεως lίξιον 
είναι τό τοιούτοι•, τψ έ1•δέχεσfJαι 
άτvχήσαι•τά τιι•α περί δύο γάμους, 
, ' , , β • , • δ , 
ετι 1•εο1• οι•τα απο αι.οι•τα τηι• εt,τε-

ρω•, έγκρατέστατα και καΟαρώτατα 
.3 ββ ' • • • • ' 
Ο ε ιωκε1•αι παρα τον ι.οι:τοι• μεχρι 

γήρως χρό1•οι•. 
τίς ο.Jι• ούκ lί.ν εvλόγως έπα

πορι}σαι, τί δι}ποτε ζητοvμέ1•ου τού 

4 Ι. τim. 3, 12- 8 Ι. τiω. 5, 9- 13 Tit .. 1, 5-6 

337 

HHf V gl. Harnack 
TU. 42, 4, 121 Α. 1. 140 - 1U-:J38, "; 'τg1. Hiι>ron. in Tit. Ι, 6 

8 χιίρα + δέ )I D έ/.άττωι• )I 
11 τοiίτο Η Ιό κατιi στήσις Η 

21 τvγχάι•ει Η 32 iπαποριίσαι ΚΙ έπα
.:rοριίσει )I i:ra:roρή Η 33 του Diehl 

Origenes Χ 



338 Oι·igenes, :Mattltauserklarnng 

ίiρξοιιτος τής έκκλησίας I τόν μiν 
τοιόιιδε δ{γαμον ού καf){σταμ.Fιι διa τ aς 
(περί) τοϋ γάμοvλέξεις. τόι•δiμοι•ό
γα,ιιοv καί (εί τύχοι) μέχρι γήρως 

5 σvμβιώσαντα τι7 γvι•αικί κρατοϋμεν 
ίiρχοντα, έσΟ' 8τε μηδi γvμνασά
μει·ον εlς άγι•ε{αν καί σωφροσύνψ; 
έκ δι) τώιι εlρημέι•ων εί~ τόι• περί 
τοϋ βιβλlοv η]ς ά:τοστασ{ας νόμον 

0 ,, ' '''β,' 1 εφιστημι μη :ιοτε, επει σvμ ω.ον 
, , 4!' " ' \ C' β' 
εστι και ο επισκοπος και ο πρεσ v -· 
τερος καί ό διάκονος άληθινών κατa 
τa όι•όματα ταϋτα πραγμάτων, έβου
λήΟη αύτούς συμβολικώς μονογά-

15 μοvς κuταστήσαι, Ζι·' ό δvι•άμει•ος 

έπισηjσαι τοίς πράγμασιν εϋρυ έκ 
τοϋ πι•εvματικοv νόμου άι•άξιοι• όντα 
άρχήι, έκκλησιαστικής έκείνον, ov 

co ' " τ , ' , -
η ψυχι} οvχ Ι!εvρε χαριι• ει•αντιονιι του 

20 άι•δρός αύτής τψ εvρήσθαι ))έι• 

αύτfί aσχημον πρό.γμαιι καί άξίαν 
αύτψ.ο γεγοιιέναι τοϋ τιjς άποστά
σεως βιβλ{οv. δεvτέρφ γaρ σvι•οικι]
σασα ι} τοιαύτη ψvχ;] καί παρa τφ 

25 τοιούτφ μισηθείσα ούκέτι δύναται 
μετa τό δεύτερον βιβλ{οιι τοϋ άπο
στασ{ου έπανελθείι• έπί τόν πρότερον 
ϋ.ι•δρα. εlκός μiν οvι• καί άλλους 
παρa τοίς πολλψ ιjμών σοφωτέροις 

30 καί μii.λλοι• βλέπειι• τa τηλικαϋτα 
δυι·αμέι·οις εvρεDιίσεσΟαι λόγους, 
είτε εlς τόι• περί τοϋ τijς άποστασ{ας 
βιβλtου ι•όμοι• είτε εlς τa άποστο
λικa κωλύοι•τα διγάμοvς ι'iρχειν τής 

35 έκκλησ{ας ή προκαΟέζεσΟαι προτε• 

19f Ygl. Deιtt. 24, lff 

3 <:r~ρi) Koe ο σι•μβιώσαι•τα ΚΙ 

σvμβιώσαι l\1 Η 7 άιοδρείαι• :ί\1 13 iβοv
).ή{}η <ό Πuϋί.ο;) Koe 16 πράγμασϊ 
l\1 32 ~ίστε εlr; :\1 

::\Iatth. 19, 3 (-12) 
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:\lattl1. 19. :Ί ( -1 :!) ΊΌιιι. xn·, :!2. :.?:~ 

τιμημi'Ι'ους iι• αύτlί. ιjμείς δέ, lω; 
F·ύf]FIJ Π τιl Κljt·ίττοl'fι κι.ιl δυι•άμει•ιι 
τιϊ τιιίi τιjς γι·ι:Jιτι:ω; ,, ωτός ;ιολί.ιϊ 

ύ:ιFQΟΧ!ί U,Ιlαt'(!ΙίJσιιι TU ύq' η,tlWi' 
5 είρημέ1•ιι. t•ί;ιυμt·ι· τu ύ:ιο:ιι:σόπιι 

είς τοvς τιί:ιους ιίμϊι·. 
:!:ι El καl έδόξιψFι• δε βrιfJυτέ

ρωι· ιί κιιτu δύι·αμιι• ιjφ?αι είς το·vς 

τόπους Π(!αγμάτωι·, οΜlι• ·ήττοι• iτι 
Ι U διά τιjι• Μξιι• καί τιιϋτα λεκτέοι• δτι 

τι1•iς τώι• 1·όμωι• έγράrησιιι• ούχ ώς 
διιιφέροι•τες, 

15 

ιlλλ' ώς συμπεριφι:ρόμΕΙ"οι τιί aσΟε
ι•είq. τiοι• ι•ομοfJετουμέι•ωι·. τοιοϋτοι• 

γι.ίρ τι δηλοϋτιιι l.ι· τι~ .1/ωσιjς 

πρός τιjι• σκληροκιι(!δίrιι· ύμιϊ:ι1• 
έπέτρεψε1•!ύμίι•; a:ιολϋσαι τuς 

20 γυναίκας ύμώ1• · τό δέ:ιροηγούμε
νΟ1' καl διαφέρον νόμου τού διa τ ι) ν 
σκί.ηροκαρδlαι• γεγραμμέ1•ου 

δηλοϋται έν τψ aπ' U.ρχιjς δέ ov 
γέγο~·ε1• οϋτως. καl έ1• τfj καιι•Π δέ 

25 διαfJήκn έστί τι1•α 
νενομοfJετημέι•α άι·άλογον τψ δτι 

:~Ιωσιjς :ιρός τιjι• σκληροκαρ
δ{α1• ύμώ1• έ:ιέτρεψεν υμιν 
άπολύσαι τaς γυναίκας ·ύμώJ•. 

30 οίονεl γaρ :ιρός τή1• σκλη(!ο
καρδία1• ήμώι• γέγραπται (διά τήν 
άσfJέ1•ειω•) 
τό <>>καλόν a1•1Jρώ:ιψ γυναικά; μι) 
iίπτεσiJαι ·) 

35 διά δέ τaς πορνείας έκαστος τήν 
έαυτού γυναίκα έχέτω, καl έκάστη J 

33 Ι. Κοι·. 7, 1-2 

13 dσθεvία Η 17 τι < Η8 

lD (vμίv) Kl Koe, vgl. J.at. 31 vμώv Η 
83 (•καλον-ίl:rτεσ()αι) Dielιl Kl, vgl.J.at. 

Qιιonianι ::\Io~·ses legeιn scι·i

bens non tantιιιn aspexit quae 
sit veι·a institia, 
secι secιιncluιn iιιfiι·ιnitateιn eοι·ιιιη 

propteι· qιιοs lex ponebatιιι·, con
ιlescenclens plι1ra ιnandavit, sicιιt 

est 
et lex clancli ι·epnclii. 

quoniaιn anteιn secnnclnιιι infi.ι·
ιnitateιn eoruιn dal)atnr. et 11011 
secn11cluιn institiaιη, sn biectιιs 
sermo demonstrat clicens: ab initio 
a1ιte1n. 1ιοn. j1ιit sic. et in novo quo
qne testanιento snnt quaeclaιn 
non secιι11dnιn veι·anι institiaιn, 
sed secundu1ιι ιluritiaιn cordis lιο
ιηiηιηη caι'llaliunι constitnta, 

utpnta pι·opte1· d1ιritia1n cordis 
nostri 

clata est nobis lex dίce11s: »bonuιn 
est ιηηlίeι·eιη 11011 tangeι·e; 
propteι· foι·nicationeιn auteιn 

unnsqι1isqne propι·iaιu lιabeat 647 

311 nostri-lex] vestri J.ex data 
est L 

~2* 



340 Orig<'nes, l\fatt11anseι·klarung :\Iatth. 19,3 (-12) 

τόι• ίδιον iiι•δρα lχέτω« καί τό 

ιιτfί γυι•αικί ό άν1}ρ τήν όφειλψ• 
ά..-τοδιδ6τω, όμοίως δe καί ή γυ1'1J 

5 τ ψ άνδρίιι · έπιφέρεται γοίί1• αύτοίς · 
))τούτο δe ί.έγω κατά σvγγι•ώμη1·, 
ού κατ' έ:τιταγ1p•ιι. άί.λά καί τό 

J, δ'δ l. " ' . ))γvι•,1 ε εται φ οσο1• χροιΌΙ' ο 

άν1}ρ αύτ-ι}ς ζfj · έάι· δe κοιμη-θ-17 ό 
10 άνήρ αύτijς, lλεvD-έρα έστίι• φ Dέί.ει 

γαμηΟijι•αι, μ6νοι• έν κveίφ« πρός 
τήν σκλ1]ροκαρδία1• ή άσΟένειαι• 
ήμώι• παρά Παύλφ είρηται τοίς μή 
βοvλομέ1•οις ζηλοv1• ιιτά χαρίσματα 

lδ τά με{ζω•α« καl μακαριωτέροις γε-

1•έσ-θαι. 

20 

25 ήδη δe παρά τά γεγραμμέ1•α καί τ11•ες 
τιίιν ήγοvμέ1•ωι• τίjς lκκί.ησίας έ:τέ
τρεψάν τινα wστε Ι>ζώι•τος τού άι•
δeός« γαμείσDαι γvι·αίκα - παρά το 
γεγραμμb•ο1• μeν :τοιού1ιτες (έ1• φ 

30 λέλεκται · ιιγυι•1] δέ(δεται) έφ' όσον 
χρ6νω• ζfj ό άι•1}ρ αύτijςιι καl τό 
»ί1ρα σVν μοιχαλlς χρηματίσει 'l 

uxoι·enι et unaquaeqne propι·ium 
virιιιnιι et cetera. 

si autem lιoc pl'Opteι· duritianι 
cordis nostι·i ιnandatnιn est, quan
to nιagis illucl propteι· dιιritiam 

cordis nostri est, quod alibi dicit 
de viclnis volentibus iteι·ιιnι nιι
bere: >>quod si non se continent 
nnbant; meliιιs est enim nubeι·e 
quaιn ιιriιι. 

scio eιιiηι quosdam eoruιn qιιi prae
snnt ecclesiis, extra scriptιιraιn 

peι·misisse aliqιιam nιιbere viro 
prioι·e vivente - et contra scrip
turam quidenι fecenιnt (dicentem 
ι)nιulier ligata est qnanto teιnpore 
vivit vir eius«, item: ιιvivente 

viι·o aclulteι·a vocabitur, si facta 

3 Ι. Κοι·. 7, 3 - 6 Ι. Kor. 7, 6 - 8 Ι. Kor. 7, 39 - 14 Ι. Κοι·. 12, 31-
22 Ι. Kor. 7, 9 - 2οΙΙ Vgl. Harnack TU. 42, 4, 23 - 2<. 32 Rόιη. 7, 3-
30 Ι. Kor. 7, 39 

4 ά.ϊοδιδώτω Ha 
lδ μακαριωτέροvς Lo 
Hu, vgl. 1at. 

5 γοϋ-ι· + σύv :\1 
30 δέ(δΕται) 

25 scio] 1at. 1as οlδα st. ιίδη? 
eniιη est Bc (enim Ba) I eorwn 
~·* < L :12 yocabitnr adnltera Β 
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5 

}() 

γvι•1} γει•ομέι·η άι·δρί έτlρφ ζιίΊι•τος 

τοϋ ιlι•δρόςιι), υύ ,ιοjν πάι•τη άί.όγως · 
εlκος γάρ 
τήι• συμπεριrι ορά ι· 

τuύτηι• συγκρίσει χειρόι·ωι• έ:rιτρέ
πεσΟιιι :rαρά τά aπ• ίιρχής ~·ει•ο
μοΟετημέι·rι καί γεγραμμέι•α. 

15 24. Τάχα δi τώι• τολμώι•τωι• τις 
•fοt•δαϊκος άι•ι]ρ lι•ω•τιοvσΟαι τfl 

τού σωτijρος 1}μώι· διδασκυ).ίq. φ1ίσει 
/Jτι καί ό 'Ιησούς. Είπιbν · δς ά1' 
άπολύσ17 τ-ιjι• γυι•αίκα αύτού 

20 παρεκτος Ι.όγου πορι•είας, 
ποιεί αύτ-ιjι• μοιχευ{) ίjι•αι, έπέ
τρεψει• ίι:το/.ϋσαι τι)ν γυι•αίκα όμοίως 
.1/ωσεί, 8ι• εlπε Π!!Ος τιjι• σκληρο
καρδία ι• τοϋ λαοϋ ι-ει•ομοiJετηκέι·αι, 

25 καl ταύτόι• ;ιε ιrιίσει εlναι τip ί.όγφ 
τijς πορi'Είας, δι• lι• εύ/.όγως άι• 

γυν-ή fκβί.1ιiJείη rl:rd ίινδρός. 

το 

30 ))ότι ε-[.ρει• fι• αύτjί ίlσχ?}μοι• πρiί.γμαιι. 
άλί.ά ί.εκτέοι• πρός αύτοι• δτι, ε'ί.:τερ 
ιί κατά τοι• ι•r)μοι• μοιχευο,ιιέι·η 
Ι.ιiJοβοληiJιίσετιιι, δηί.οι•ότι ού κατά 
τούτο 1'Οείται ΤΟ ))iiσχημοι• πρiί.γμαιι• 
,,,, 'δ-' β 35 ου γαρ επι μοιχειq. ει γραφειι• >) ι-

fιιcι·it ιιltcι·i Yil'O" ). non ta111cn 
oιnnino sine ca11sa lιoc· perιni
seι·ηnt; foι·sitan ~ni111 

pl'Opteι· lιninsιnocli infinnitatenι 
inc·ontinentiuιn lιuιninuω 

pc•iontιn conpaι·atione ψιae ιnala 

snnt ρerιniseι·nnt, aclversus ea 
φιae rιb iιιitio fneι·aιιt <pι·aecepta 

et > scι·ipta : 
(l·ico αιιte1ιι 1·obis, quoniωn qιι-icιιtn
φιe ιlinιise1·it ιιχοι·eιιι .<ι'/ιαηι 1ιis-i ob 
cιι·ιι,~aηι fonιicatiωιi.~ et α-l-iα1ιι 

rl1ι :ι:e1·it, 11ιoeclιatu-ι·, et ιl inιi.<ιsanι 
ι_ιιιi ιl ιιχeι·it, nιoeclιαtu ι·. 

24. Fω·sitan -antι•nι andax 
aliqnis et Inclaicιts Υiι· aclYeι·sans 
cloct1·inae salYatω·is nostι·i clicet, 
qnonianι et Iesns diccns: φιicunι
q·ιιe ([i ιnisait ιιχοι·e·ηι sιιαηι, exce]Jta 
cαιιsα foπιicat-ionis, f(tct't eωιι υιoe
clιαri, pennisit ηχοι·eηι dinιitteι·e 
qneιnaclnιodnnι :\Io~·ses, qnenι 
I'etnlit }JΙ'O]Jter ιl·ιιr·itίrιιη conli8 In
daeω·nιn lωc pι·aecepisse. et lιanc 
ipsaω inψιiet esse cansaιn fonιi
cationis, peι· CJιtaω inι:te uχοι· a 
viι·o diιnittitιn·. 

secnnclnnι quaιn et ~Io~·ses pι·ae
cepit diιnitteι·e ηχοι·eηι, 
si inventa fne1it ι>ι·es tnι·pis hι ca«. 
sed ad lιoc ita est I'espondencluιn 
qnonianι, si secnnclunιlegenι aclnl
tera lapidatι11·. ιnanifestnnι est 
qnonianι non secundnιn lιoc in
tellegitnr )>I'es turpis«; nec eninι 

30 Dt'Ht. 24, 1 - :η Ygl. Deιιt. 22, 21 

19 άποi.ύσει ){a Η 

lιoc lat. 
είτε Η 

32 μοιχωμέι•Qι Η 
31 αvτόv] 

3-! ~·ο-

8 <IJraecepta ε>t.) Koe, Ygl. gι·. 

12-l.J:et-ιnoechatιn·)·*<L 15(aιι

tem) Diel1l ΚΙ, vgl. gr. 33 lapida· 
<1Ji)tιn· Diehl, Ίrgl. gr. 
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βλlον ιlποστασlου« 

καί διδόι•αι »εlς τaς χείραςιι njς 
γυι·αικος 1j τιι•ι τηλικrιύτrι άσχη-

5 μοσm·rι. 
άλί.a γaρ τάχα Μωσιjς πίiν άμάρ
τημα (γυι•αικος) aσχημον εl:τε 

πρίiγμα, δπερ έaι• Ι εύρε{}fi ύπο τού 
άι·δρος έιι γυι•αικί fl ι) εvρισκούσrι 

10 χάριν έι·ιbπιοι· τοi' άι•δρός, γράφεται 
το τού άποστασ{ΟV βιβλί01• Καt έξαΌ 

ποστέλλεται ι>έκ τi'jς οlκίας« τοϋ 

aι·δρος ή γv1'1}. 
α:τ aρχής δε ού γ/γο1•ε1• 

15 ούτως. μετa ταvτά φησιι• ό σωτιjρ 
?jμώι•, μηδαμώς έπιτρέπω1• έπ' a).ί.φ 
άμαρη}ματι διαλύειι• γάμους ή μόνrι 
πορι•εlq. εύρισκομέι·n έν τfi γυ·ι•αικί, 
το ός llι• άπολύσrι η)ν γυι•αίκα 

20 αύτού, :ταρεκτος λόγου :το ρ
νεlας. ποιc.ί ιιύτι)ν μοιχευι9ιj

νο.ι. ζητηiJείη δ' aιι, εl διa τούτο 

(μόι•ω•) κελεύει τι}ι• γυναίκα άπο

λϋσαι 
25 (τί έσται) έaν μι) έπί :τορι•είq. 

μεν άλφ, 

φέρε δ' εlπε'iι• έ75ί φαρμακεlq. ή 
άι•αιρέσει 

30 (παρa τη,, δ.:τοδημίω• τοϋ aι•δρός) 

τοϋ γεννηiJέι·τος αύτοίς παιδίου ή 
έφ' οίφδ1}ποτε ψόι•φ. εl δε καl ύφαι-

12 V gl. Dι•ιιt. 2-!, 1 

7 (γvι•αικός) J(oe, Ygl. lat. 
Η ούδέ )I ι;; μεrά + atιtetι~ lat. 
19 ά:τοi.ύσει Η 23 (μόJ•οι•) Koe, 
vgl. lat. I κελεύει Diel!l Koe, Ygl. lat. 
κωλύει 1\ΙΗ 2;) (τί lσται) Koe, Ygl. 
lat. 28 φαρμακία l\1 32 οίοδψrοτε Η 

in caιιsa adιιlterii opoι·tet 
dare "libellunι repιιclii«. 

sed foι·sitan :3Ioγses οηιηeηι cul
paιnιnιιlieris tuιpenιι·eιn appella-
vit, quae si inventa fιιerit < a viro > 648 
in nxore, non invenienti gratianι 
coranι vίl'O suo, scι·ibitιιι· ei libel-
lns ι·epudii et dinιittitιιr "de dο
ιηοιι ιnariti. qιιοd 

a.b initio 1ιο1ι fuit sic. post lιoc 
autenι donιinus non peι·nιittit 
propteι· aliaω aliqιιanι culpanι 

uxorenι diιnitteι·e, nisi proptei.· 
solanι cansanι fornicationis***, di
cens: quicu1nque di1nise1·it uxore111, 
exce]Jta ca·ιιsa. jω·1ticationis, facit 
ea-111 nιoeclιari. qιιaerenduιn est 
aιιtenι si pι·opteι· solaιn causanι 
fornicationis diιnittere iιιbet uxo
ι·eιn, 

quid sit si nιulieι· non qnideιn 
fneι·it fornicata, sed aliud qnid 
graYius fecerit, 
ιιtputa, venefica inveniatuι· ant 
inteι·fectι·ix 

comιnιιnis infantis nati aιιt in 
qιιοcηηιqιιe honιicidio ant expoι·-

2 dari Β ~ (a Υiι·ο) Diel11, 
vgl. gι·. 10 scribetιn· Β 11 dimit-
tetιιr ~- l!o\ *** Kl. Ygl. gι•. 
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ρουμέ1•η καl (διαρρίπτο·υσα lj) συλώ-
,~~ ~ _ηι -'λ.n' Jι 

σα την οικιω• ευρε-vειη του ω·~ος μ'Ι 

πορ1•εύουσα δέ, ζητι}σαι τις ϋ.ν, εl 
'λ' \ ' • β λ - • ευ ογως τφ• τοιιιΊJτηι• α:το α eι, ως 

5 τού σωτijρος κωλύο1•τος παρεκτός 
λόγου πορ1•είας ύ.πολvσαί τινα 
την έαυτοv γυναίκα. έκατέρως 
γάρ έμφαί1•ετrιl τι ίlτοπον, ούκ 
οlδα δέ εl ύ.λη{)ώς ύ.τοπον. τηλικού-

10 τω1• γάρ ά1•έχεσ{)αι άμαρτημάτων, 
α i!οικε χείρο1•α εlναι μοιχε{ας καί 
πορι•ε{ας, άλογον εlι•αι δόξει · πάλιν 
τ' a1• ποιijσαι παρά τό βούλημα 
τής διδασκαλ{ας τού σωτijρος πiiς 

15 llν όμολογl}σαι άσεβές τvγχάι•ειν. 

20 

Έφlστημι τοί1ιv1• διά τί μέν οvκ 
εlπε. · μηδείς άπολυέτω 

τη1• γυ1•αίκα αύτοv παρεκτός 
λόγου πορ·ι•ε{ας, φησl δέ · 

ός a1' ιiπολύσυ τη11 γυναίκα 
αvτού παρεκτός λόγου πορ-
1•ε{ας, ποιεί αvτην μοιχευ{}ij
ναι. ποιεί μέν γάρ όμολογουμέ-

25 1'ως (τό οσ01' έφ' έαυτιβ) μοιχευ

Dijναι την γυ1ιαίκα ό ιiπολύων 
αύτην μη πορνεύσασαν. εlγάριιζώντος 
τού άνδρός μοιχαλlς χρηματίσει 
έάν γένηται ά1ιδρί έτέρφα, &πολύσας 

30 δέ αύτή1ι πρόφασι1• αύτfj δίδωσι 
δευτέρου γάμου, δηλονότι παρά τούτο 
ποιεί αύτην μοιχευDij1•αι. η)ν 
δ' άλούσα1• φαρμακίδα tj φόνον (ή τι 

27 Ron1. 7, 3 

1 (διαρρlπτοvσα ή) Koe, vgl. lat. 
14.1 yάρ + mulieris lat. 11 έοι

κεv εlναι χείρονα Η 21 άπολύσει Η 

27 μή] ού Η 33 (ή τι τοιούτσιι) 
κι. vgl. lat .. 

t.ans cloιnnω et ιnalc ιli:φcι·gcω; 
ι-;ιι\Jstaηtiιιιη Yiι·i aιιt fuι·ta Yiro fa 
ι·ieιυ;, ~:~i i1υ;tc Ιιιιίηsιηοιli ηηιliω· 

ιliιnittatω·. cηιη ιloιninns e:rcηιtα 

crι·ιι . .:::α j'onιι:crιt·ioι!i.'l dinιittcι·c Ye
tct ? ex ηt·.ι·ιιφω Ι.'ηίιη paι·tc aliφιid 
inlιonl.'stnnι Yi<lι•tnr, nescio anteιn 
si \"C1'1.' inlιonestnιn. talia eninι 
ιnnlieι·i~:~ ι;ιιstincι·e peccata., qιιae 

peiω·a sιnιt aclιιltei'Ϊis ct fol'lιi

cationibιιs, i11rational)ile esse Yide-
1)itιιr; iteιn faccre contι·a Yolnn
tateιn doctrinae salvatoris. ωnnis 
ωnfitcbitnr inιpiuιn esse. 

I )ispnto cι·go quia 11011 
pι·aeceptive nιandavit, nt neι11o 
dinιittat tιχοrωι excepta. causa 
jω·1ιicationis, 
secl qnasi exponens renι dixit: 
qui (li1ιι.iseι·it tιxore11ι, excepta 
causa fornicationis, facit ea-ιn 
'nιoeclιari. et veι·e qιιidenι (qι1an-. 
tunι acl se) facit ea1n rιιoeclι.ari 
cliιnittens eanι non moeclιantelll. 
si eninι ιιvivente Yiro adultera. 
voca<bi>tnι· si facta fnerit alteri 
viro((, sine dubio qni dinιittit, 
dat ei occasionenι secundaruιn 
nuptiarunι ct propte1· lιoc facit 
eωn moeclιari. sed vύ: qui (qnan
tunι ad se) uxorem diιnittens 
jecit eα11ι 1noeclιari, utpnta vene-

17 praecepti Yel G praecepit vel 
Β 21 uxorem < ~' 27 voca(bi)tur 
Die111. ''gl. gr. 33 facit Β I eam 
<GL 
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τοιούτον) δράσασαν ':"~* ά.:τοί.ογίω• 

lχειν η μή, καί σύ ζ·ητήσαις ϋ.v. 
δύναται γάρ καi παρ• aλλας αlτίας 
παρa τψι άπ6λvσιιι ποιείν ό U.νηρ 

5 μοιχεvfJήι•αι την έαvτοϋ γv1·αί
κα, οί01• πέρα τού δέοντος έπιτρέ:τωι• 

ι '' "jβ'J. ' πραττειι• αυτην α ου .εται και 

• ~~ β' 'δ' εις φυ.ιαν συγκατα αο•εο• ω• ρασο• 

~β'λ ·~ι ''ξ••ι οις ου εται · :το/./.ακις γαρ ε α:τι.ο-

10 τητοι; τώv δ.νδρών τοιαύτα πταίσ-
β ι <') Ι:' ·~·• ματα σvμ αινει ε ν γvναι..-ιν. a,.ι. 

εl εστιν δ.:τοί.ογίι.ιι; τ6:τος η μη τοίς 

τοιούτοιι; δ.νδράσιι• επi τοίς τοιού

τοιι; σvμ:ττώμασο·, επιμελώς ζητ1}-
15 σας i'ι:τοφα1οεί 

καί είι; τa επη:τορημέι•α ήμίν κατa 
τοιι τόπον. 

καi 'ό ά.:τοστερώι• δέ άπο τijς γvναι-
20 κος έαυτοι• ποιεί αύηjι• ποί.Ι.άκιι; 

μοιχεvfJ1]ι•αι, μι) εκ:τί.ηρώv αύηjς 
τ aς 6ρέξεις, κιΊν φαηασίq. :τλεlοι•οι; 

σεμι·ότητο; καί σωψ}οσύι•ης το τοι
ούτο :τοιfι · καi τάχα μilλί.οι· ούτος 

25 επίί.ηπτος ό (το οσοι· εr' έαvτψ) 

ποιών αvτι)ν μοιχευfJJίι•αι μη 
εκ:τί.ηρών αvτ;jς τιΖς όρέξεις η ό 

ιL-τοί.ύσας αύη}ι• παρεκτος λ6γοv 
μέ~· :τορι•εία;, επι φαρμακεlq. δέη 

30 φόνφ ij τινι τώv βαρvτάτων άμαρ
τημάτων. wσπερ δε μοιχαί.ίς εστι 

1 *** ΚΙ, Ygl. l<tt. Koe erganzt: 
<ό ά:τοί.ύσα; τδ iiσον εφ' έαυτψ aνήρ καί 

ποιήσα; αVτiιν μοιχευfJίjναι :rότερον διh•α

ται δικαiω• :rαρd fJεψ) 3 γdρ] aute·ιιb 

lat. ί avτij πράττειν Η 11 σvμ
βαlνει (έ)ν Κ1 nacl1 Hu, \'gl. lat .. 
19 < ι:ί) ΚΙ 20 I. :rοί.ί.άκις :rοιεί αVτήν ? 

ΚοΡ 23i24 τοιούτον )I 26 2i μή 
-όρέξεις <Η 2U φαρμακlα )I 

fica111 vel hoιnicidanι ant aliquid 
lιuiusιnodi constitutaιn, si iustarn 
excnsationeιn lιabet apud deum 
·~~":', tractabis. potestauteιn etcitra 
dirnissioneιn propteι· alias causas 
facei"e viι·, ιιt uxor eius ιnoechetur, 
utpιιta qιιi sιιpra ιnensuram per- 649 
rnittit uxω·eιn sιιaηι agere quod 
vult et in aωicitiaιn descendere 
νiι·ω·uω quoruω vnlt : frequenter 
eninι ex siιnplicitate viωrunι 

hιιiusιnodi vitia nutι·inntuι· in 
ιnulieι·ibns. sed si est excusatio-
nis locus viris talibus in huius
ιnodi casibns (•*·~, diligenter re
quii·ens pronuntia. 

iteιn et qui abstinet se a ιnuliere 
sua frequenter facit eanι 1noechari, 
non adiιnplens aviditatern ipsius, 
forsitan spe inrationa bili < ωaioris) 
sanctitatis et castitatis ductns; et 
foι·sitan iste arnplins reprehen
sione est dignus quaιn ille, qui 
(quantι11n ad se) facit eam moe
chari dimittens non quidem fΌrni
cantenι, in veneficio autem vel 
in lιoιnicidio νel in quibus
cuιnqne aliis gravioribus pecca
tis inventaιn. qua eniιn ra-

,ι, 15 ***ΚΙ, es fel1Jt clie \Vieder
gabι> des ij μι} 22 (maioris) Diehl, 
ygJ. gr. 24 reprehensionis L 2.) est 
< G L 2if lat. ίibersetzt ungenau 
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5 

10 

γιΨΙJ, κaι• δοκ,ij γrψΕίσΟω ιlι•δQί, 
., '"'- - ' ,., \ 
ετι :,ωιοτος του :τροτεροΊJ. οvτως και 

άνι}ρ γαμεί~· δοκιϋι• ι"'ι:τολι:). vμ έ ι• ην 

ού γαμεί (κατa η}ι• τού σωτιjρος 

ι]μιϋι• d:τόφασιι•) δσοι• μοιχεύει. 

25. .Ηετa δέ ταϋτα καται•οι]

σαντες οί τοϋ Χριστοϋ μαΟιιταf, 

δσα δύ~·ατι.ιι γει·έσΟιιι συμ:ττιύματα 
ΕΡ γάμοις. ώιι aι•έχΕσΟαt δεί τόι• 

15 aι•δρα. Καί Κατa τούτο <aJ'ΕχύμΕΙ'ΟΙ') 
ά:ταϊ.ί.άσσειι• σκληρότατα ιj μ ι) άν
ΕχόμΕι·οι• :ταρω•ομΕίι• εlς τοvς Χριστού 
ί.όγους, φuσίν ((l~τιp, < ώ; > e:τί EV-

, , ' ι ι 

χερΕστεροι· τι1ν αγαμιω• καταφεv-

20 γοι•τες καί μα.ί.ί.οι• συ,ιιrέροι• 
ή ώς δοκεί συμφέQειι• γάμος · 
εl οϋτως eστίι• ιί αlτία τού 
άι•Ορώ:του μna τής γυι·αι
κr)ς, ού συμφέρει γαμijσαι. 

25 :τρός τοϋτο δέ εl:τει• αύτοίς ό σωτιίρ, 
διδάσκωι• ι]μiiς δώροι• είναι τό 
διδό,ιιει•οι• άπό Οεοϋ τι}ι• :τω•τελή 
καΟάρευσιι•, καί ov μόι•οι• άσκήσει 
παραγιι•όμει·οι• άλλa μετ' εύχών 

30 (:τοί.ί.ιϋν) ύ:τό Οεοϋ διδόμΕι•οι•, 
τό 

ού πάντες χωρούσι τόι• ί.όγο ι•, 
• ~λ· 7 δ 'δ 1 .. • • , α,. οις ε οται. ειτ επΕι τιι•ες 

συκοφαντούσι 

tione aclιιltω·a est nnιlicι·, cιu:ιιηνiΗ 
legitiιne nn!Jeι·c vicleatuι· viru, 
(pι·ioι·e> vivente, eadenι ratione 
et viΙ', qιιaιnviι; legitiιηe accipere 
'·icleatιιι· rliιιιiΜωιι 
ab aliquo viι·o, 
no11 acci})it legitinιe 

sententiaιn Cln·isti) 
tιιoeclιat~ll', 

(secιιnclιιιn 

secl ιnu.gis 

qιιasi alienanι accipiens. 
25. Post lιaec intellegentes 

apostoli, quanti sint casus int.eι· 

ωniuges quos clebet Υiι· sιιstineι·e, 
et pl'Opteι·ea teneι·e φιicleιn inteι·i
tιnn esse, clinιitt·eι·e aιιtenι pec
catιHn esse in deuιn, responderunt 
ei quasi acl reιn facile111 ι·efιι
gientes acl castitatenι et lllagis 
utileω 

et. clixerιnιt: 
eι·go 1ιοn opoι·tef ιι~ιbeι·e, si ita est 
ca·usa ι·iri c1ιιιι ιιnιlieι·e. acl l1aec 
anteιn (~lιristιιs ι·esponrlit. clΩcens 

< nos) gratianι esse clonatanι a deo 
continentibιιs se οιηηίηο, qιιae gra
tia non solnnι peι· continentiaιn 

adpι·elιenditιu·, sed ιnult.is oratio
nibιιs a deo pι·aestatnι·. 

l1oc eninι significat dicens: 
ιισn otnnes capiunt lιoc 1:erbum, 
sed quibus datu1ιι est. qιιοηίaιn 650 
aιιtenι qιιidanι calunιniantuι·, 

2 Vgl. Rδιn. 7, 3 - ίf Ygl. Hautsclι TU. 34, 2a, 61 

3 δοκιίίv γαμείv Ha 15 (άι•εχό-
μεvαv) Diehl, vgl. lat. 18 (ώς) 

Diehl, νgl. lat. 28 κάfJaeσιv 11 
2Df εύχιίίv (:rοίJ.ιίίν) Koe, Ygl. lat. 

3 (priore) Koe, vgl. gr. 16 de-
um] doιnino L 2! dicens G L 
25 (no,.;> ΚΙ, vgl. gr. 
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τό οlς δέδοται, ιbς έχ6ντων &πο
λογίωι τώι• βουλη1Jέvτων μέv κα1Jα
ρεvσαι έν άγαμί~, νικηfJέντων δέ 

5 ύπό τώι• όρέξεων, 
λFκτέον, δτι Ff:τερ πιστwομεν 

τοίς γεγραμμέι·οις, τί δήποτε έπι

λαμβαν6με1Jα μέι• τοv 
10 &ί.λ' οlς δέδοται, 

ο-όκέτι δέ προσέχομειι τij) 
»αίτείτε, καί δο1Jήσεται ύμίνιι καί 

τφ έπιφερομέj'(ρ αύτψ 
15 »Πiiς γάρ ό αlτώι• λαμβάνει«; 

εί γάρ χωροvσι τόι• περί τού 
παντελώς κα1Jαρεύειν λ6γον οίς 

20 δέδοται, ό βουί.6μενο; 
αίτείτω, πει1J6μει•ος καί πιστεύων 
τij) λέγοντι · »αlτείτε, καl δο{)ήσεται 
ύμίνιι, 

καί (λ{j·ψεται) μη άμφιβάλλων περί 
25 τού »πiiς ό αίτών λαμβάνει«. έvfJa δή 

γει•6μενος ζητήσεις, τίς ό αlτών. 
'δ ' ' - ' .. β , ' ου εις γαρ τωι• 1"1 ι.αμ ανοιιτων, ει 

καl έδοξεν fιτ1]Κέvαι, flτησεν · lπεl 
ού Dεμιτόν φάσκειν ψεύδος εlιrαι τό 

30 »πίiς ό αίτώι• λαμβάνει«. 

τίς οi5ν ό αίτών 
ij ό πεισ1Jείς τψ 'Ιησού λέγοντι · 

quod Christus ait: 
qιιιibιιιs dαtιιι1n est. quasi excu
sationeιn habentes ut volentes qui
denι esse in castitate, non autenι 
pι·aevalentes. 

quibus est ι·espondenduιn : si 
quideιn accipiιnus simpliciter 

qιιοd dictum est: 
se<l qιιιibιιιs datunz est, 
11011 aιιteιn adtendinιιιs, quod 
alibi dicit: »petite, et dabitur 
vobis<< et 

>>ωnnis qui petit accipit«, 
ant fideles non sunιus aut scientes 
scι·ipturas. 

qui enim vult capax esse 
veι·bi quod de castitate positunι 
est, 
petat credens 
dicenti 

et accipiet, non dubitans de illo 
quod dictum est: »omιιis qιιi petit 
accipit«. facti autem in loco dica
Jnιιs, quoniam nε:.mo eorum, qui 
non accepeι·unt, petiveru11t, etsi 
videantuι· petisse; qιιoniaιn non 
est fas dicere mendacem esse, qui 
dixit: »omnis qui petit accipit«. 
quis est ergo qui petit 
< quam) qui credit Clιristo dicenti: 

12. 22 l\Iattl1. 7, 7 - 15. 25. 30 1\latth. 7, 8 

6 πιστεVομει• + Bin~pliciter Iat. 
12 ήμίν 1\Ι 18 f τoii παντός l\:1: 
24 (i.1ίψεται) Koe, yg}. lat .. 

3 ut κι et χ 5 pι·aevalentes 
(cupidίtatίbus) Diehl, Ygl. gr. 16nes-
cientes Bc ιιnd Koe 26-31 facti 

-accipit ~·* < L 26 loco] ol1ne 
IIoc, wie S. 348, 23 33 (qnaιu) 

Diehl, Ygl. g1·. 



::\Iαtth.19,3(-12) Tom. ΧΙΥ, 2.ί 3.J.ί 

έάt• σηίκητε :C(!Οση•χόμει·οι•, ":ιι-
' rι ,. β ι \ ,. ι {) 

στεvετε οτι Μιμ ω•ετε, και ι.φμεσ ε((; 

χρ1j δέ τdι• αίτοϋντα :ιοιείι• :ιάvτα 

τά παρ' αvτφ, ίt•α προσεύχηται 
5 ιι:ιι•εύματι«·, προσεύχ,ιται »δi καί 
τψ ι·ο/ιι, καί (τοϋ) >•aδιαί.εL-ιτως 
προσεvχεσfJε(( μεμ~·ημ έι·ω· 

καί τού »iί.εγε δέ :ιrιρrιβοί.ι)ι· αύτοίς 

προς τό δείt• :ιάντοπ :ιροσεύχεσfJιιι 

10 αvτοvς καί ,ω} έκκακείι·, }.έγωι·. 
' .3: "' ,.. ' ' κριτης τις ηΙ' εt• τιι•ι :ιολ.ει(, και τα 

έξijς. 

χρι}σιμοι• δΕ: είς τό ι•ιι·ι!Jσκειι•, τί 
τό αίτείt• καί τό ί.α.βείt• έστι 

' ι , - ~ '- .. β' 15 και τι το >•:ιας ο αιτωι• ι.αμ αι•ειιr, 

καί τό "λέγω ύμίι•, r-ί καί ov δώσει 
αvτψ άι·αστaς διa τό εlι·αι φίλοι· 
αvτοϋ, διά γε τι)ι· άι•α.ίδειαt• αvτοϋ 
έγερfJείς διbσει (rιύτιp ,: οσωι• Χ'!?}ζει(( · 

20 bιιq:έρει γoft• · >>κι!γι:J ι~μίι• ί.έγω, 

αίτείτε, καί δο{)ιίσεται ύμϊJ'r< 

25 

καί τά έξijς. 

έτι προτρε:ιτικόι• διά. τό ο·ί: :ιάt•

τες χωροϋσι τόt• ί.όγοtι, άί.ί.' 
οlς δέδοται, είς το αίτείιι α;ίως 

>•si stetcι·iti~ orantes•, ·<"reditu quu
nianι (accipitis, et) ac·cipietisrr ι 

<lcbct autcιn qui pctit οιηηiιι 

faeeι·e CJUιtntuιn ad se, ut oι·ct 
ιrSI>iι·itu<<, oι·ct >•et ωente((, ιηeιηοι· 
apostoliei ycι·bi quocl π.it: >>sine 
inteι·nιissione oι·antesrι. 

utile est anteιn et seire, qιιid de
l)eat peteι·e quis, ut ιnereatur acci
pcι'C. 

et qιιοd ait: ··dico vobis, etsi non 
dabit ei snι·gens propteι· qnocl 
aιnicιιs est eius; taιnen propteι· 

inportιnιitateιn eius < snι·get et. · 
dabit ei qnantos ,·olneritι<: et 
addit: net ego vobis dico: petitc 
et clalJitnι· YOl)is, 
quaerite, et invenietis; pnlsate, 
et aperietnι· ,-obis. onιnis eniιn qui 
petit aecipit, et qni quaeι·it in
venit, et pιιlsanti apeι·ieturιι. 

1 1\Iarc. 11, 2;3. 24 - 4ff \-gι. Ι. Kor. 14, 15 - 6 Ι. Thess. 5. Ιί - 8 Lιιc. 

18, 1-2 - 11) :\Iatth. 7, 8 - 16 Lιιc. 11, 8 - 20 Luc. 11, 9 

4 αύτφ ΚΙ αύτόν :\Ι αύτώJ• Η 

6 (τοϋ) ΚΙ, vgl. Iat. ; προσεύχεσΟε 
ΚΙ προσεύχεσθαι )Ι Η 10 αύτού; 
< :L\I 11 1)v < ::.\Ι Η lστι καi τό 

ί.ο.βείν :L\1 ΗΙ (αύτιp) Koe, ,·gl. Iat. I 
δσων ΚΙ, Ygl. Ia t.. όσον l\1 Η 20 έ.-rι-
φέρεται Η 21 αίτείτε] έτι l\I11 1 δωfJή-

σεται Η 

2 (accipitis, et) κι, vgl. gι·. 

13 ε>t] Iat. J.as καί τό γιι•ι(,ιr..eeιJ• Koe 
19 (surget et) Dieω. ,-gl. gι·. 21) ρet.it 
-qιιi )•* < L 



348 Origenes, :\latthauserl.:lirung Matth. 19, 3 ( -12) 

τού λαβείι• καl το •>τ{ς δε lξ 
ύμιίJ1• το1• πατέρα υίδ; αlτι]σeι lχfJύν, 
,ιη) άι•τl lχfJvoς orμJ' έ:ιιδιόσει 
αι~τι[J ;« καt τa έξιjς. δώσει ο δι· το 

5 άγαfJοι• δόμα, τψ• :ιαι•τeλίj I κιιfJά
ρευσιν tJ' άγαμ{q. καl άγι•είq. ό Οεος 
τοίς »έξ ολης ψυχιjςιι καί μετa 
πίστεως καί »άδιαί.εί:ιτως(( έι• :ιροσ:

ευχαίς αlτοϋσιν αύτόι•. 

ιο ΤώJ• εl; το κατa Ματ8αίοι• 
εl-αγγέλιοJ' lξηγητικώJ• Ώρι

γέJ·οιι; τόμο; ιε'. 

1. Ε;"σί γάρ εύJ,οϋχοι οίτι .. 
1•ες έκ κοιί.ίιις μητρος έγει•-

15 ι•ι}#ησαι• οi'τως 

έως τοϋ 
2() ό δυι•άμει·ος χωρείι• χωρείτω 

(19, 12). 
dύο έσομέι•ας :ιερί τοι• τό:ιο1• 

τοvτοι• :ιαρεκδοχa; :ιρο τιjς CfU/1'0-

,ttiJ•ης ι/μίι• άί.η{)οf; εlς τοv τό:ιοι• 
25 διηγι}σεως έκ{)έμει•οι 

καί μετa τοϋτο ώς δι·ι•ατοι• ι}μίι• άνα
τρέφιιvτες αύτά;, ϊι.' όσοι• έ:ιί τοίς 

λεχΟησομέι•οι; :ιάι• σφάί.μα φvλαξά-
' '. {}. β '"' - ' ,ιιεJ•οι το ai:ΙJ ε; οvι.ημα τω1• κατα 

30 τοι• τόποι• έάι• χωρώμεv, τό/τε) 

κρείττοι• βιώσω,ιιεJ•, ούτως 1}κωμε1• 
έ:ιi το :ιροκείμει•οι·. 

Ι. Sunt ( eninι) eunuclιi qui 
ex utero ·ιnatris suae nati sunt 
sic. 
et su1ι ι e1ιn1ιclιi qui Jacti 81ιnt ab 
lιonι.in.ibus. et 81ιnt euntιclιi qui 
seipsos eun1ιclιos fecerunt propter 
reg1ιunι caelor1ι1ιι. 
φι·i potest capere ca.piιιt. 

Priusqιιaιn exponanιns, qnae 
nobis viclentUI' in loco, notnnι 

facinιus cluas esse expositiones 
loci istins: 

1 Lιιc. 11, 11 - ί Ygl. :\Iaι·c. 12, 30 - S \~gl. Ι. Tlιess. 5, Ι ί 

ΙΊ αύτόν + (τ' n.o; τού ίδ τόμου Η 
12 ιε' + :rερί διαιτοψ'i; ει1ι•οίοχωι• Η 

22 :τερl] :rρός :\Ι 30 τό<τε) Koe 
31 βιώσοιμεν Η 

13 <eniιn) Dielιl ΚΙ, vg}. gι·. 

23 in + l1oc Β 24 faciaιnus Β 

651 
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τιι•ές μέι• γu(!. ι~ι.; ιlκι)ί.οιοθοι· τfί 

έι·f·{!γf·ίq. τιίιι· κατa τό σωμrιτικόι• 

όρωμ{ι•ωι• δύο εύι•ουχισμιiJι• καί τόι• 

τρ{τον σωματικόι• ι·ομίσrιl'τFς. έτύί.-
5 μησu.ν 

lrιυτοvς παρασχείι• ά:rι) rτόβοιι μέι· 
τοϋ πρός Οεόι•, 

άι•επιστημόι•ως δΙ, εf.ι•οt•χισμι"(J όμο
γει•εί τοίς δύο προτ{ροις 

' ~ ' ~ β β" , ' 10 κu.ι εu.υτοι.1ς υπο ε ι.ηκασιι• οι•ει· 

δισμι"{J, τuχu. δέ καl ιιίσχύι·rι ού 
πu.ρά μιfι·οις τοίς άλλοτρίοις τijς 

π{στεως. άί.λά καί παρά τοίς πiiσι 

μiiλλοι• τοίς άν{)ι:μιJπlι·οις πράγμu.σι 

15 σvγγιι•ώσκοvσι1• 
ιj τι"{J (ψJ.ι•τιισίq. φόβου {)εοϋ κu.l 

σωφροσύνης άμlτ(!φ έρωτι) γει·-
1'ήσαντι πό1•οt•ς κal σιύματος άκρω
τηριασμόιι καί εί τι iτε(!ΟΙ' πάθοι 

20 ίlν ό τηλικούτφ έu.υτόι• παρασχι:Jι• 
πράγματι. 
lτεροι δέ καί οί πολλοί ούτω 1'ενοιί-

' β , , ' 
κασι, μη ασαι'tσω•τες τροποι· ακο-

ί.οvDίας λόγωι• • τοvς μέ1ι Π(!ΟΤέρους 
25 δύο 

αύτό{)εν καί 

σωμu.τικώς έξειί.ψrασιιι είρίjσDαι 
τip j σωτιjρι ι~ς οΜέι• πί.Ιοι· τώι• 
αlσ{)ητών έμφαίι·οι•τι, τό1• δέ τρίτον 

30 ούκέτι κατά η)ι• ί.Ιξιι• ί.ελlχDαι 
ι•ενομ{κασιι•, 

quοηιηιlιιω (ιuiιleιn ψιi ιlΙΗι:-; cιι

ηιι ι.: Ι ι izιιtioncs cιιnιn.lc:> :ιspicic ιιte:.;, 

ηιιa::;ί ι.:on:;c<ιuentci' <li<·eι·e ac:-;ti
ιηιιntes, ιιιι::;i sunt etiaω tcι·tianι 

eunιιclιizationeιn diceι·e COI"})O

ι·n.lenι, ntpnta, q ui pι·o]>teι· tiιno· 

reιn dei 
corporn.liteι· ι>e eu11ιιι:lιίzn.nt 

et obiecernnt ::;e opprobι·iis et 
co11fnsio11ibus 11011 soluιn apud 
alienos fidei, sed etianι ι-φιι<l eos 
qui ignorantiae < oιnni / Ιιοιηiηuιη 
ignoscere solent. 

aHi auteιn et })leriqne sic intelle
xernnt, non discutientes moduιn · 
conseqιιentiae Yerboι·ι11n: <lua.s 
qui<lenι eunuclιizatio11es pι·ioι·es 
sinιiliteι· pι·ioι·ibus expositoribus 
caι'lιales esse <lixen111t et ni!ιil 

S})iritaliteι· intellegenduιn in eis; 652 
teι·tiaιn auteιn eunuclιizationenι 

<lixerunt ex Yeι·bo non corpora
leιn, 

lff Ygl. Harnack TU. 42, 4, 122: ,Όber sei.nen eigenen Fall scιιwε-igt Orig. 
vollkommen, ιιηd das hat .Anla/3 gegeben, seine eigene Seιbstentmannιιng 
zιι bezweifeιn." S. aιιcιι \\·. Bane1· in N'Tliclιe Stιιdien fίίr G. Heinrici 
1914 s. 23ίff 

14 dιιΟρωπ{vοις Hc αι•οις :\Ι ά~·Ορω
;r;lvης Ha 1;) σvγγιvώσκοvσιιι + παρΟ Η 
16 φόβοv ρ φόβω :\1 Η 22 οί κι, 

'·gl. lat. ού :ί\1 Η 26 αύτό Η 

1 qιιidem μ qιιidam G L qιιi Β ι 

(φιi) κι 8 se < L Sf ι Sl' 

eιιnιιcιιizantes obiecerιιnt Koe 
13 (01nni) Dielll, ,·gl. gr. 
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άλλ' εύt•οvχισμόt• ήγι}σω•το τό1• άπό 

λόγου έν τίp τρίτφ σημαίι·εσDαι, 
οτε προDέση njς τών οvρω·ών 

βασιλείας τip τμητικωτάτφ λόγφ 
5 έκτεμόt•τες τό τών τοιούτων έπιDv
μητικόν 
καταπεφροι•ι/κασι τώ1• fJβρεων τού 

σώματος, μ1} δυ1•αμέι•ων lτι 1•ικήσάι 
ψvχYjt• τip λόγφ έκτετμηκvίαν τψ• 

10 έπιDvμίω·. χρή δέ είδέναι 8τι 
οί μέν πρότεροι τού εύαγγελικοϋ 
γενόμενοι q;ίλοι γράμματος καί μή 
έπιση/σω•τες 8τι καl ταύτα έν 
παραβολciϊς έλάλφεν ό • Ιησούς 

15 καί πνεύματι είρηται, 
άκοί.ου0ότερον μέν Ι•ενοήκασι τa 
;"ατa τόν τόπω• τοίς όμολογοϋσι 
τούς :τροτέροvς δύο εύ1•οvχισμούς 
σωματικώς λελέχDαι, 

20 έξωμάλισαν γaρ άκολούDως τοίς 
προτέροις δύο 

25 

τόν τρίτοt•, ού πταίοντες μέν ώς πρός 
τό άκόλοvDον τοίς τρισίν, άt•αγκαίως 

δέ πταίσαντες τip τήν άρχΥjν 

τών κατa τόν τόποt• παρεωρακέναι . 

τψ γaρ σωματικώς ί.ελέχΟαι τούς 
30 δύο έπεται καl τόν τρ{τον εl1·αι σω

ματικόν. 

οί δέ δεVτεροι 
τip μέν τρίτφ ύγιώς έπιβεβί.1/κασι 

35 τΥjν άπό λόγου t•ομίσαντες δηί.οϋ
σDαι έκτομήν 

4 Ygl. Hebr. 4, 12 

quando spe ι·egni caelestis [ a] se
veι·issiιηo veι·bo praecidunt con
cnpiscentiae passionenι. 

et priιni qιιideιn facti aιnatores 
evangelirae litterae et non in
tellegentes, φιο(l etiam lιaec in 
parabolis locntιιs est Iesus, 

consequenter prioιibιιs eunuclιi
zationibιιs dnabns coι·poralibus 
intellexeι·unt 

et t.ertianι : non qniden1 peccantes 
qnantunι ad conseqnentianι (tri
ιnn,, necessarie autem peccave
rιιnt, quoniam ab initio 
dnas illas eunuclιizationes cor
poι·aliter tantunι intellegi puta
veι·ιιnt; 

conseqιιens enim erat postquanι 
prioι·es corporaliter intellexerunt, 
ιιt teι·tiam quoque corporaleιn 
aestiιnarent. 

secundi aιιteιn interpretatores 
tertiam quidem eunucllizationem 
salnbι·iteι· exposnerunt fieή verbi 
praecisione, 

20 έξομάί.ισαν Η γάιJ l\[ Η 3 [a) ΚΙ 11 facti χ* + sunt ρ 
δέ Koe 23 τιJισl :\Ι 17 corporalibιιs] lat. las σωματικούς 

23 (triιιm) Diel11, Ygl. gr. 



:Ίiatth. 1!1, 1:? Τοιη. XV, 1. 2 

τοϋ :ιαΟψικοfJ άπό ηjς ψυχιϊς. 
οvκέτι δέ rεDεωρήκασιν ότι ύ.ρμόζο1• 
ή1• τfj τοιαύτη έκδοχf'j καί τοvς 
:rροτέροι'ς δVο rύJ•ουχισ/ιούς f~ιιοίοJς 

5 τφ τρίτφ aλλ1ιγοφjσαι, 

ή έξομαλίσαι παρα.:τλησίωι; τοίι; 

~eοτέροις δυσl καί τόι• τρίτοJ'. 
ε'ί.;τερ ούι· ε:ι aλJ.ωι• τιι·ώ~· o.v 

10 μόι•ον ηjς διαDι}κης τιjς πuλαιiiς 
ρητών aλJ.a ΚUί τijς ΚUιV1ϊς άρμόζει 
λέγειν· »τό γράμμα a;τοκτεί1•ει, τό 

δέ :ιι•εϋμα ζωοποιεί«, τοϋrο καί Επί 
τώι• κατa τόι• προκείμε1l0J' τόπον 

15 όμοί.ογητέοι• · τηρηDέ1• γάρ το γράμ
μα τών δvο εvι·ουχισμώι• εί.-τοι τις 
άι· 8τι ιlι-τέκτεη•ε τοvς άκοJ.ούDως 

τοίι; :ιροτέροις τόι• τρίτον ι•οήσω•τας 
καί τοl.μήσω•τας εlπείι• (ώς κατa 

20 τόι• λόγον τού κυρίου χωροϋι•τας 
αvτό 1'Οείν) E:lt τιp διa τ1J11 βασι
λεία!' τιϋν οvρuJ•ών δμοίω; τοίς 
προτέροις εVνουχισθείσι1• εvJ•ου
χίσαι έαυτούς. 

9 '> Ε' δ ' β ι~ ι ' ,. • ~5 :.... ι ε ο·υ,.εται τις κuι αΛ.Ι.α 

παραδείγματα J.αβεί1• τής καινής 
διαDήκης έχοvση; 'γράμμα ά:ιο
κiτείι•οι•, άκουέτω παραδείγματος 
χάριν τί1•α τρόπον ό σωτηρ προς τοvς 

30 aποστόλους εlπεν . »ότε aπέστειλα 
ύμiiς aτερ βαλαι·τίου καί πι]ρας καί 
ύποδημάτωJ•, μιί τι1•ος ύστερι]σατε ;« 
οΤς έπιφέρεται τό 

non auteιn consideι·averιιnt, cιuo
niaιn talis expositio convcnienι:; 

crat etiam in prioribus eunuc11i
zationibus duabus sccundnnι si
militudinem iJlins tertiae. 

2. Cni aιιtem displiC"et, qno
niam est et eνangelica littera 
occidens, ancliat exeιnpli gratia 
quod dixit acl apostolos suos: 6δ3 
»quando misi vos sine sacculo et 
pera et calciaιnentis, ne aliquid 
vobis defnit 1 

12. 2ί Π. Kor. 3, 6 - :JOff Lιιc. 22, 35f 

S. 18 τοι•] το }Ι Η 11 τής] τοίς 
Η 12 dπιr"τεlιιει v ά.;τοκτέιιει :ίΙΙ Η 

1-1 τό.-τω• Hn τρό:rοιι :ίΙΙ Η 21 ι•οείιι 

Kl ποιεϊν :ΊΙ Η 23 εm•οι•χlσαι Diehl 
εί.,οvχlσDαι :ΊΙ Η 

21) cui Κl qιιibus χ 28 dixit 
Κl, vgl. gr. dicit. χ 30 ne] an ne μ 
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)JΟί δέ εlποι·. ούδει·ός. εl:τει• om• 
αύτοίς ό • Ιησοϋς · άλλά vύν ό 
" β λ ι ' ι ~ ' ' εχωι• α ω•τιω• αρατω, ομοιως και 

πιjρω•, καi ό μή έχωι• πω).,ισάτω 
5 τό ίμάτιοι• αύτού καi άγορασάτω 
μάχαιρω•<<. εϊ τις γάρ διά τό 

ταϋτα Είρ1}ΚΕΙ'αι τόι• • Ιησοϋι• ιη) 
έι•ιδι;J1' τιp βοv).Ι}ματι τώι• λελεγjιέ
Ι'ω1' πωλιίσαι τό αίσ{}ητόv έαvτού 

10 ίμάτιοι• καΙ άγοράσαι μάχαιρω• άι•
δροιrόι·οι•. ώς λαβwν Jψάχαιραv« 

' ' ' ' β ,~ -τοιαυηJΙ' κιιι :ταρα το ου,.ημα τo'IJ 

·ι,ισο·ίJ ποιι]σας. παρεκδεξάμειιος 

α-ύτού τόι• λόγοι• άπολείται μέι•, τάχα 
15 δέ καi J•έι• μαχαίρφ< άπολείται. 

ποδα:τι) δε ή μάχαιρα, ού τού 

:ταρόι•τος fστi καιρού διηγιίσασUαι. 
αυ.ά καi το )ψ ηδέι•α κατά τήι• 

όδοι• άσ:τάσφUε« εί τις μι) έξε-
20 , , β λ, • '1 -τασας, τι ου ομει•ος ο ησους 

τοϋτο :τροσέταξει•. ώς ζηλώι· άποστο-
~ ' β' δ, ' ' 'δ' ,ικοι• ιοι• ))Jt1} ει·α κατα τηι• ο ον« 

άσ:τάσοιτο, d.:τάιι{)ρωπος (καi μω
ρός) ι'lv εlι•αι δόξαι τοίς {}εωρούσιι• 

25 α-ύτόι• τοιούτοι• · 
οίτιι·ες τψ• αίτίω• τού ούτως ~·οή
σαι•τος έ:τάι• άι•αφέρωσιι• έπi τον 
λόγοι•, δι' 8ι• έκείι·ος έδοξε τούτο 
πράττει ι•, 

qni dixentnt: nilιil. respondit 
Iesns: sed nnnc qni l1abet saccu
lnιn accipiat, siiniliter et pera1n, 
et qηi ηοη habet venclat vesti
Iηentuιn sηunι et e1ηat glacliιnn«. 
si qnis eι·go littera1n volens aspi
cei·e et 11011 intellegens volun
tatenι veι·borunι vendiderit vesti-
11Ientuιn snnnι corporale et JJenιe
rit gladiuιn (lιωnicidialenι, qιιasi 
acciι)iens gladiuin) talenι, contra 
volιnιtatenι Clnisti (faciens et 
pι·a,·e) sιιscιp1ens verbunι eius 
peι·ibit, foι·sitan et J)in gladio« 
pe1·ibit. cle quo autenι gladio 
dicat, ηοη est loci lιuius exponere. 
sed et illηcl aspiciat, JJnemine11I in 
via salutaveJ·itis«, si quis 11011 dis
cutiens. qnid volens lesιιs hoc 
[loco] })Ι'aecepit, qnasi zelans vitam 
apostoloi·um JJlleJninenι« salιιta

verit •·in viaι<, qιιasi inhunιanus et 
stnltns videbitur oιnnibns 

30 έι·αχΟείειι ι'lι• :τρός το μισείι• τόv et sic docebit odire oιnnes verba 

11 ff Ygl. :\Iattlι. 26, 52 - 18. 22 Lιιc. 10, 4 

4 :rειρω• )fa ;; άγορασάτο Η 

9 f :rωί.ήσει ..• άγοράσει Η U αύτοϋ :.\Ι 
23 (καΙ μωρός' ΚΙ, Ygl. lat. 28 δι•] 
οι! l\1°? 

:J aι·ripiat Dielιl Koe 6literam 
Yolε-ns aspicere] lat. freί 10 (lιo
mίcidialι•m-gladiιιm) ΚΙ, Ygl. gr. 
12 (faciens et praYe) ΚΙ Koe, Ygl. gr. 
ι; ι [asι>iciat]? ΚΙ, Ygl. gr. 20 [loco] 
Diehl, Ygl. gr. 30 docebit χ* ι 

sιιadebit ? κι 
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λιίγοι• τοιi 1?1·ov. ι~J; ύ.γ[!ίοt•; καί 

rl:τω•Ορώ:τοι·:: κιιτασκε1•άζοι•τα τούς 
, , -

f1' t.Ll'Tl:J. 
' ' ' ") , .. β. • 

κιιι τοι•τοι• τψ• ωτιιιι• ι.ιι ι•JΙ' ο 

!i »μηδέι·ιι κιιτά τιjι· δδόι·« ιίσ:ταζιί
μεtΌ; 

:τάΟοι άι• :τροq άσε ι τοv γ[!άμματο; 
·Οάι·ιιτοι•. 
τοϋ γράμμιιτο; ιιvτόι· ιί:ιοκτείι•ω·το;. 

10 εl δi καΙ τόι• δt-.~ιόι· ότΟαί.μόι• τι; 
lκκύ:ττοι 
ι;_,; α!'τιοt• τοί} κακι7J; βί.έ:ιειι•. 

δεξιάι• τοϋ σιfψατο; 

χείρα 

1;3 η τόι· δεξιόι• κατa σάρκα 

:ιόδα. 

:τάΟοι uι· μετa *** 

ι} η}ι• 

τώι• ά.'ϊοκτιι·ι·ι•μέt·ωι· διά τό γράμμα. 
20 ι;_,; καί αύτο; μείι•α; l:τί τοv γράμ-

δ , , β , , ' , \ 
ματο;. εοι• αι•α αιι·ειι· ιιυτοι· ε:ιι 

τό :τι•εfο.ιια τοϋ ί.εγομέι·οι•. 
"ΛίJ.οι μiι· οvι· τιϋι• :τρο ιjμώι• ούκ 

ι'όκι•ησαι• ίδίοις συγγράμμασιι· άq:ορ-

25 μά; :ιαρασχείι• τοϋ τόι· τρίτοι• εύι·ου
χισμόι• τοi.[μιjσα( τιι·α; :ταΟείν προ
q:άσει βασιί.εία; ούραι•ι'Qι•, παρα· 

:ιί.ι]σιοι• δι•τα τοί; :τροτέροι; δι•σίι•. 

Clιri::;ti φιasi ngl'Cstc:-; ct ίηlιιι
ιηaηοΗ ιloccιιtin. lιoιnines csse. 

forsitιtn autenι ct ιnω·ietur in 
ο<liιιιη cιιnctοrιιω (lc<lu(·tιιs. 

littera se occidente. 
si aιιt-eιη et. <lcxtruιn qιιis ocιιluιn 
eiciat 

aut ιηanιιιη 

aut pe<lenι, 
post O}ψrol>riιιnι insaniae infnιc
tιιosιιn1 patietιιr interitιιnι. 

;j ,·gι ΙλΙC. 111,4 - ; f. ι; ff ,.gl. π. Κοι·. 3. 6 - lOff η~ ι. :\lattlι. 5, 29f 

Ρaιτ. 

11 ά:rοκτείι•οντο; Η 111 τόι· < Ha 

13 άξίαν :\Ι ι; *** Dielιl, ,·gl. lat. 
24 γf]άμμασιι• :\1 28 δυσίν + οίμαι 
αl~·ίττεσfJω αύτόι• τό :tεf]i αύτοϋ ίστοr]οίι

με~·οι·, ώ; af}a διά τόν i.όγοι• τιj; εύσεβε{α; 

1'j τόι• τιj; σωφr]οσι~νη; έρωτον ( !) εύνου
χισμιp σωματικιp έαυτόι• έ:rιδέδωκει• Η. 

F<clιon ,-on Ηιι alι;~ Einsclιίt>IJsel cr
kannt., \'gl. S. 355, 22 

Origonos Χ 

; ff lat. kίίrzt 

23 
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3. ιjμείς δe Χριστόιι (τόιι ).όγοιι του 

Οεοϋ) »κατa σάρκα<< καί κατa τό 
γράμμα =τοτe J•οήσαvτες, »(άλλa) 
νiJv ούκέτι« γιι•ώσκοvτε;, ούκ εύδο-

5 κοϋμε1• ώς καλώ; έξειί.ηφόσι τοίς 
καl τόν τρίτοv εύνουχισμόν έαυτοίς 
προφάσει τijς βασιλείας τώv 
ούρανών έ=τάγουσι. καl ούκ άv "έ=τl 
=τλείον =τροσδιετρίφαμεν τfί άνα-

10 τροπfί τoiJ τόι• τρίτοv =ταρα:τί.ησίως 
τοίς =τροτέροι; δυσί σωματικώς 
, J. β - 11 ,. , \ \ • ' 
εκ .α ειν ·υει.οι•τος, ει μη και εωρα-

κειμεν τοvς τοί.,ιιι}σαι•τα; καί έντετεύ
χειμεν τοίς δvνυ.μένοις Οερμοτέραv 

15 κιι•ιΊσαι ψυχ1)ι• (καί =τιστηιι μeι• ού 

λογικ1]ν δΕ) πρός τό τοιούτον τόλμη
μα. φησί δι} Σέξτος έν ταί; ΓJ•ώμαι;. 
βιβλίψ φερομέ~·φ =ταρa =τοί.ί.οί; ώ; 
δοκίμφ · »=τiiν μέρος τoiJ σώματος 

20 τό άι•α=τείθόν σε μι} σωφροι•είιι ρϊφοv· 
aμεη•οιι γaρ χωρίς τοϋ μέρους ζηιι 

σωφρόvω; ij μετa τού μέρους όί.ε-
.ll ' ' ,.. β\ , -
·υριω;«. και =τω.ιιι =τρο α; εν τφ 

αύτιp βιβλίφ ά.φορμ1}ν διδοv; έ:τl 
2:3 τό :ταρα..-τί.1}σιοv λέγει· »ά.νΟ(}ιό

πους ί'δοις άι• ύ:τeρ του τό ί.οι:τόν 
του σώματος lχεtJ• έρρωμέJ•οιι ά:το
κό:ττοντας αύτώv καί QL-ιτοντα; 

' ' β'.. ι: ' -μερη · ποσφ ει.τιον v=τερ του σω-

30 φροι•εί!' ;« καί Φίλων δέ, έν ποί.J.οίς 
τών εί; τόν 1l!ωσέω; J•όμον συν
τάξεωι• αύτοv εύδοκιμώv καί :τα(}a 

::\lattl1. 19, 12 

2f Vgl. !1. Kor. 5,16 - ι; t"ber dies 'Yerl~ ,·gl. Haι-naclt TU. 42, 4, 
53 Α. Ι; Gesch. d. Altcltr. Litt. !1, 2, 190ff - ι9. 2:j Sextιιs Sent. Nr. 13η. 
2ϊ3 30ff Pl1ilo qnocl clet-. pot. ίη;;. sol. § 1ϊ6 

ι ιjμεί;] μείς Η ( !) am Anf. ιl. 

Zeile 3 (ά)).ά) ΚΙ 13 έι•ετετύχοι-
μειι Η ι ί δΑ Η 11.1 \lS\V. μέρο;j 

πιeηιbruιιι US\V. Scxtιιs lat. 32 εύδοκί
μ(•Jν Η 
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σιΨετοί; άι•ι}ράσι, ι{ησίι• ~?,, βιβΙ.ίι:J 

ι~ οltτω; Ι:riγραψει• · Περl τοϋ 
το χείροι• τi[l κρείττοι•ι ιμλείι• έ:rι

τίΟεσΟαι, δτι »έξε-ιΨουχισΟ ιjι•αι μέιι 
r. ί1μειι•οιι lj :t!,lo; σι'Ι'ουσία; έκι•ι;μοt'; 

ί.υττaι'<' . 
• .Ai.i.' ov :rιστευτ{οιι αvτοί; 

μι) τιj βοvί.ημιι τcaν ίερώιι γ{!αμ

μάτιιJΙ' :rερί το-ύτω ι• έ!ειί.ηιrόσι ι•. 
ω εί γaρ έι• τοί; κιιρ:rοί; ιιτοv :rι•εύ

ματο;« κατείί.εκται μετa άγά:rη; 
καί χaρii; καί μuκροΟι,μία; κιιl 

τιίjν ί.οι:rιίjιι καί ιj έγκράτεια, καρ

:rοqοΙJητέοι• μϋ.ί.ί.οι• τιjιι έγκράτειιιιι 
li:i καl το δεδομέι·οι· ά:rο Oεoii σώμα 

ί1ρρε1• τηρητέο1•. ή:rερ ίli.i.o τι τοί.μη-
' ~ ' β ' ' τεοι•. ιι•α και :rαΙJα αιι·n τι; το 

καi ώ; προ; το ρητοι• χρησίμω; 
ί.έγοι· · ·ov 9 fJερεί; τι)ι• όψιν του 

2U :rιόγωι•ό; σου«. χριίσιμοιι εί; ά:rοτρο

:rι)ιι fJερμώι• μέν τj'j (δέ) :rίστει ι•εω
τέρων, οί; όμοί.ογείιι χρι) δτι i-'ρωτα 
σωφροσύι•η; έχο-ι:σιι• »άί.ί.' ov κατ' 
έ:rίγιιωσιι•ι:, καl το r.έaι• δέ μάχωι•ται 

2.5 άι•fJρω:rοι έ:ri το αύτό, ϋ.ι•fJρω:rο; 

μετά τού ύ.δεί.ιrοϋ lαυτοϋ<< καl τά 
έξιj;, lω; τοϋ »ov ιμίσεται ό οιrΟαί.
μό; σου έ:r' αύτj'jιι. εl γάρ ά:rο-

' ' , - β ' δ δ' κο:rτεται χειρ ε:rιι.α ο,ιιε1•η ι v-
30 μωι• άι•δρό;, :tώ; οvχί καl ό έαυτοιι 

δι' llγι•οιαι• όδοii φερο·ύση; έ:rl σω
qροσύνηι• τοια-ύτrι :rεριστάσει έ:rι
δεδωκώ;; I έ:rιλογισάσΟω οvι• ό ,ιιέί.-

355 

lOffYgl. Gal. 5, 22 -lD LeY. 19,27- 23 Ygl. Rδm. 10,2- 2.J Deιιt. 2.5, 11 f 

2 :τερί ΚΙ έ:τί :\Ι Η .J μέιι] γε 
μιjιι Plliio )j i.ι"ΙJό,ιιου; )! 13 καί < :\Ι 
lU }.έΊωΙ' :\13 Ha 20 εl;] Ι. <δ') εl;? 

ΚΙ 21 <δέ) Dielll 30 l. ούχί 

<κατακριθιίσεται)? ΙΩ :J2 έ:τιδεδωκώ; 
<το αvτό :τάθοι ι1ι• ; ) Koe 

655 
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).ωJ• τό τοιοίiτΟΙ' τοi.μύ.ι•. U :τείσεται 
ύπό τώι• όvειδιζόι•τωι• καί συγχρω
μέJ•ωΙ' τιp »ούκ είσεί.εύσεται θί.α
δίας καί ά:τοκεκομμέι•ος είς έκ-

5 κλ1ισίω• κι•ρίου«, συι•αρι1?μούι•τωι• 
αυτω• τοί; ά:ιοκεκομμέ1"οις τόι• liι•

δρα. οϋ:τω ί.έγω καί a :τάθοι. άι· 
τις :ταρά καιρόι• lμ:ιοδισ01Ι>τω1' 
τώι• (ώ; iατρώι• :ιαί.δές rασι1•) ά:ιό 

10 -- β , ' • • κεrαι.ης κατα αιι•ω•τωι• ε:ιι τους 

ί1.ρρε1•ας τό:του.; σ:τερμάτΜ• καί έι• 
- β ' δ ' • • τφ κατα αιι•ειν ια τη•ωι• περι τα; 

:ταρειά.; φί.εβώJ• ηj rvσικ!ί τώι• κα
ταβαιι•όι·τΜ• Dερμότψι τρίχας :rοι-

15 οtίι·τωι• φύειι• τοvς ίi.J•δρας :τερl τά 

γέ1·εια · ιοι• τριχώι• στέροvται καί 
οί J•ομίζοι•τες έαυτούς δείι• σωμα
τικώς εύι•ουχίζειι· διά τ1)1• η(ιι• 

' - β • ' ' δ' ~ ουρα1•ωΙ' ασιι,ειαJ•. τινα ω• 

20 :τάDοιεν, 1} καρηβαρία; ή σκοτι~
σεις έσΟ' ότε q:θω•ούσας καί έ:ιί 
τό 1ίγεμοι•ικόι• καl ταραττούσας τό 
φω•ταστικόι• άi.ί.όκοτα q:ω•τασιού
μεJ'Ο1' ά.ιϊό τij.; τοιϋ.σδε ϋί.?}ς; :τρίι• 

25 δi έ).{)ω έ:τί τιjν δαίγησο• τώι· κατά 
τόι• τόποι•, ί.εκτέω• ότι, είπερ τι 

άr.ΒλουDω• έαυτιp ό ll!αρκίωι• :τε
ποίηκε φάσκωι• μή δείι• ά).ί.ηγο

ρείι• ηjι• γρrψιίι•, καί τού; τό:του; 
30 τούτους 1jDέτησει• ώς ούχ ύ:ιό τοϋ 

σωτijρος είρημiΙ·ους, 1•ομίσα; δείι• 

l\latth. 19, 12 

:J Dt'ιιt. 23, 1 - j ff Ygl. Hiμpocr. ιl<' ηιιtηrιι }Jtteri § 20? 12ff \τgl. 
Harnack TU. 42, 4, 104 - 28ff Ygl. Orig. comιn. ΙΙ, 13 in Rom. (Lomnι. 
6, 136): 2\larciωι satιe, ctιi per ιιllegoriωιι nΠιil?Jlιιcct 1'ιιtellegi. η~ι Harnack 

TU. 42, 4, 6Sf; :\laι·cion2 260* 

I) Χv ~I 6 αύτών Κοε' 20 ij2 

Diel11 καί l\1 Η 21 καί < :\1 26 ί.εκ· 
τaίΟ'I· Ha 29 κaiJ ι. κaι·? κι ι τό:τοι•;J 

λόγους Znlιn Gesch. d. Kan. Ι, 66{.1 
30 tjDέτησε~· Ηιι tjDέJ.ησεv :\1 Η 
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ιjτοι :r.αραδl~ασι?ω (μηιl. τοί"i ιμl.
σκευ• τόι• πωτιίρα τυ.ί"iτα εlρηκlι•αι) 
τι) κιιi l:r.i τά τοιαίJτιι τoi.μil1• 

iαυτόι• :r.ιι!!αδιδιίι·ιιι :r.ι·ισι}μει·οι• τι)v 
rι :r.ι·:r.ιστει•κιίτιι, ι} μι) ι1ι• Η~i.ι}γω; 

τοί.μιίσω·τιι τά τηί.ικυ.i:τιι, έσι}μηα 

εi; δvσrη,ιιίω• τιjι• κατιl. τοϋ λόγου, 
μηδe :rιστεύειv είι•υ.ι τοϋ σωτιίρος 
τού; Μγοv;, εί γε μι) ιlίληγο-

10 ροι"J1•τιιι. 
4. • Ημεί; δέ 

οί βοι•ί.ιίμει•οι τιjι· άκολοvΟίω• σι[Jζειv 

15 τι'Qι• τριι7J1• ε·ί:ι·ουχισμιίιι• κυ.l εύ
δοκοvιοτε; τ!} τρο:r.οί.ογίq. τοϋ τρίτου, 

τοιο.ϋτα q ι}σομl'Ι' καl :r.ερi τιί)ι• 
:r.ροτέρωι• δύο. 
ι;ύι·οϋχοι τρο:r.ικυj; ι•ϋι• οί άργοl 

2ο :r.ρος άφροδίσια J.έγοη•τ' άι• 

καl μι) l:r.ιδιδόι•τε; έυ.vτούς ταίς 
κατά ταϋτα άσεί.γείαι; καl άκυ.Dαρ
σίυ.ις ι} τοίς παρα:rί.ησίοι; αύταίς. 
εlσl δe τώι• Ι προ; ταvτα άργούι•των 

25 διαιrοραl (οlμαι) τρεί;. οί μέι• γaρ 
έκ κατασκευiJ; εlσι τοιούτοι, 

\ ., .. , ' ,, \ " ' ' -
:r.ερι ωι• ι.εγοιτ αι· το Fισιι• ευι•οv-

χοι ο 'ίτιι•ες lκ κοιλίας μη-

30 τρο; lγεvνιίD1Jσαν ούτως. οίδΕ. 
lκ J.όγωι• μi1• < άι·Ορω:r.ίι•ωι•) άσκοϋσι 

4. Xos anteω 
(ι,;i sρiritales snωns) Yeι·ba spiritns 
8})iι·italiteι· acciμiaιnιιs, et 
cle tι·ibιιs istis eιιnnchizationibus 
aedific·ationenι intl'O<lucentes ιno
ι·aleιn. 

eιιnnclιi nunc ιιιoι·aliter a/Jι,;ti

nentes se a Yenereis snnt apι)el
lancli. 

eoι·uιn anteιn qui se continent 656 
cliffeι·entiae t.ι·es sunt: et quiclam 
φιicleω suιιt natιιι·a frigiclioι·es 
}Jι·ae ceteι·is Yiι·is, 

cle CJUi bιιs ι-ecte clicitnr: sιι1ιt qui
dαn~ eunιιclιi, qui ιle utero 1natris 
sιιαe nasc·zι1ιtur sic. qnidaιn antenι 
continentes sιιnt propter verba 

11 ff Ygl. Hieron. ίη :\Iattlι. 147 Α: Possωι~us et aliter dίcere: eωι!ιc/ιi B!ιnt 
e.ι; nιatrίs !ttero, q!ιi jrigidiori'l ιιαtιι.rαe 8!l11t ncc l-ίbidίιιetι6 αppeteιιtes, et alίi, 

quί ab /ιοtι6ίιιibus jίuιιt, qtιos αιιt p/ιilosoplιi jιιciιιnt ιιtιt propter idοlι:ιrtιιι6 

cultu1l6 etι6olliu1tttιr itι je?ι&ίnas t•el persuasίoιιe lιaeretic.a sin&ulaιιt castitatetι&, tιt 
11~entίιιntur religίoιιis -ι·erίtntctl6. - 12[ Ygl. Ι. Kor. :?, 13 - 22 Vgl. 11. Kor. 12, 21 

7 τιjv κατa < Ha 23 τοίς 

:rαριι.-ι}.ησ{οι; αύταί; κι τa ~αραπi.ιίσια 

αύτοίς )IH 31 (avΟρω:rlι•ωι•) Diei11 
Κι Koe. η~!. ιat. 

11 ff ιat. kίίι·zt, wiίlιrenιl gr. 

lίίckenhaft ist Koe 14 istis < R G 
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προτρα:ιl1•τες τψ· τώι• άqροδισίωι• 
ά.ιοχή1• καl :ιάσης ηjς :ιερi τόι• 

τό:ιω• άκολασ{ας · ov μιjι• τό γει·ι•ιj-
, - ' , . 

σαι• αυτοι; τηι• τοιαvτφ• προ-

5 Οεσιι• καi aσκησιι· καΙ njJ• (ίι•' 
οϋτω; όι·ομάσω) κατόρΟωσιι• 
λόγος γέγοι•ε Οεού, άi.i.a άιιΟρώ:ιιι•οι 
λόγοι είτε τώι• qιί.οσοq:ησάJ•τωι•.:ιαρ' 
"Εί.ί.ησιv είτε »τιϋι• κωί.vόντω1• γu· 

10 μείι•, ά.ιέχεσΟαι βρω,ιιάτωι•ιι έι• ταί; 
αίρέσεσιι• · ούτοι διί μοι δοκούσι 
δηί.οϋσfJαι έι• τψ 

είσlι• εύ1•ούχοι οίτιι•ες εύι·ου-
15 χίσΟησαι• iiπd τώι• άι•Οριύ
πω ι•. 

τό δ' ά.ιοδοχij; άξιω•, 
, • ). ' , • β. • 

ει τοι• .υγοι• τι; aι•αι.α ωι• τοι• 

ζώιτα καl tι•εργιj κιιί τομώτεροι• 
20 >>t~:ιeρ :ιϋ.σαι• μάχαιρω• δίστομω•ιι 

καί »ηjι•ιι (ώ; ώι·ό,ιιαση• ό ά.ιόστο
ί.ος) ηιάχαιρaι• τού :ιι•εύματο;ιι έκ
τέμι·οι τό τij; ·ψυχιj; :ιαfJητικόι· 
ιni άπτόμει•ος τοϊο σώματα;, καί 

25 τοvτο :τοιοί *** 

καΙ ι·ωίσας βασιί.ε ίω· οvραι•ώι· 
30 • ' β • • ι • και με-γιστοι· συμ αι.ι.ομει•οι• ::r:ρο; 

τό κί.ηροι•ομιjσαιβασιί.ε{αν οvρα-
νώ1• τό έκτεμείι• ί.όγφ τό ::r:αΟΙ}· 
τικόι• τιj; ψt•χιj; αύτού. τοί; δέ 

Ιιοηιίηuιη, 

qιιorιnn concupiscentia111 ,·irileιη 

1)raecidit non 

Yerbuιn <li,·inum, sed Yerba Ιιιι
ιηaηa, ιιt.pιιta qιιi philosoplιati 

sunt apud antiquos in gentibιιs 
aut apud eos »qui prollibent nu
bere, (abstinere a cibisιι) apιιd 
lιaeι·eses. 
isti 
sιιnt eun1ιclιi q"i ab lιoιniιιibu.~ 
fiuιιt. 

qιιί antem suscipit »verbιιω ,-ί

Υιιnι et efficax et acutius SUI)er 
οιηηeιη gladium bis acutuιn« et 
»gladiιιιn Sl)iritusιι (sicιιt ait apo
st.olιιs) et pι·aeciderit concupi
scentiaιn suaιn COl'ρl1S suιιιn 11011 
tangens, et lιoc fecerit 
no11 inYitns propter timorenι Ιιο
ιηiηιηη neque 1)ropter laucleιn 

lιunιananι, sed pl'Opter solaιn 

speιn regni caelestis, 

!ι Ι. Tin1. 4. 3 - 13 \·gι Harna<"l.: TU. 42, 4, 63 Α. 2 - lSff Ygl. Hebr. 
4, 12 - 21 Ygl. Eplι. 6, 17 

ι; ά:rοχijς Η 2:; *** κι, ,·gι. 
lat. Koe <"ι·giίnzt: (οvτ' ('lκωι• διa 

φ6βον άν{)ρώ:rωι• ούδε δι' έ:rωι•οι• άι• · 

Ορώ:rωι•, άί.ί.ά) 30 σιψβαί.ί.όμει•ο; Dίε-Ιιl 

11 (a})stinere a cibi:.,;α) ΚΙ, ,·gl. 

gr. 21 ait χ* ..;::: (! 

fe<"it G L fec Β 
incitatιιs μ 

2-1 fecε-rit μ 
2:) ίnYitus χ 
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τοιούτοι; άgμr)ζοι ιϊι•. καl οί-χ ι(ι; 

οίοΙ•ται οί σωματικιiJ; τa κατά τόι· 
τιj:τοJ' fξΕιί.'Ι}f{ότες. 

τό Ε ί σ lι• F v ι• ο ϋ χ n ι ο ί τ ιι• Ε; f' v -
ι . r ' δ ' ' β !i ι•ουχισαJ• εαυτους ι α τηι• α-

σιί.ε { α.J' τώ Ι' otgιlJ' ι';J Ι'. 
5. ,1/ηάί.η δF δύι•ιιμι; τό 

χωgιϊσαι τόι• ά:το ί.όγου τιjς ·ψυχιjς 
10 εύJ•ουχισμόΙ•. ΟΙ' ο·ί- :τάι·τες χω

gοϋσο•, άi.i.' οί; δέδοται · δέ
δ ο τ α ι δέ :r;ύ.σι τοίς αlη}σασο• άπό 

fJEoiί τψ• ί.ογικι)ι• μιίχαιρω• 

καΙ δΕόι·τως αvτzj χρησαμέι·οι;. ί1ι' 
15 εvι•ουχίσωσιι• έαυτούς διa η}ν 

τιο ι• ούρω•ώJ• β α σ ιί.ε {α ι•. 

εl δέ χρι) καί ίστοριώι• έq:άψασΟαι 
τώι• κατa τaς γραq:άς μετa τijς 
ύποφαη·ομένης 1}μίιι είς αvτa; άνα-

20 γωγιjς, φι}σο,ιιεν δτι εlσί τιι•ες Εvνοϋ
χοι τοϋ Φαραώ ίί.γοΙ•οι πω•τό; καί.οϋ, 
ίι•' οίJ•οχοί'ϋσιJ' αυτιρ καί σιτο
:τοιώσtΙ' εVΙ'ΟVχισ1JέJ•τες, εlσt δέ Καt 
τοϋ Οεοϋ ίί.ι·Ορω:τοι διa τοϋτο εvJ•οϋ-

25 χοι (aγοι•οι :r;αι•το; κακοϋ>, 

ίι.' οίκοδοιη}σωσι πεσοϋσαι• η)ν 

• /ερουσαί.ι}μ. :r;ερ/ μέν οvν τιο~· 
;;ιgοτέρωι• έι• τzj Γενέσει γέγρα-

30 πται · τών δέ δευτέρωι• παράδειγμα ό 
έι· τιjΊ δευτέρφ 'Έζρα I γεγραμμέι•ος 
δ; g;ησι • ))καl έγώ ijμψ εύ1•οvχος 
τip βασιί.εί. 
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isti sιιιιf qιιi eu1ztιclιizαι:erιιnf. 8ei ρ-
808 proρf.eι· reynιιιιι ιlei. 

5. )fagna ergo 1·es est ])rO])ter 
regnunι clei snsci]JCI'e eunnclιiza
tioneiη: 

quod 1ιοη ca]Jitωf. οιιηιes, 8eιl φιibtt8 
ιlat·unt est. datιon e.st aιιtenι onι11i
bιιs qιιi Ιιιιiιιsηιοcli glacliιι111 pe
tιιnt sibi ex cleo. 

si aιιte111 O]Jortet et secn11dιι1η 

historias nιoraliter intellegei·e eιι
nιιchos, dicenιns qno11ia1n sunt 
qnida111 en11nchi Pharao11is 11011 
ge11era11tes bo11nlll, ut. sint oe
nochoi illins (et) escanι ei offe
rentes en11ncllizati, sn11t· aut.ein -
et lι01ni11es clei ]Jropter lιoc ipsιιnι 
eιι11nclιi 
nιnnquanι ge11e1·a11tes nιalu111. 
ιιt reaedifice11t casns Hiernsalenι. 
et de prinιis qιιiclenι in Genesi 
scri]Jtunι est, cle secn11dis antem 
in li!Jro secn11clo Esdrae qni dixit: 

))et ego eι·a1n ennnclιns regisιι. 
65ί 

121 Vgl. 1\latth. 7, 7 - 20. 2D Vgl. Gen. 40- 32 Esra B_ll, 11. 12, 1 

2 τά < )I .ι εv~·ούχισαι· v 
εiίνούχησαν )l Η Η αvτιjν )l 20 φιί
σωμει• ? Η 25 εv~·οϋχοι i- (άγονοι 
::"Ι:αι•τός κακοϋ) ΚΙ Elt, ,·gl. lat. 
27 Ι. (άν)οικοδομιjσωσι? ΚΙ, ,·gl. lat. 

7f entspricilt gι·. Ζ. 14-16 

17 et < L 1D dicemιιs ΚΙ, \"l?:r. 
gr. dίcίmιιs χ 
'·gl. gι·. eιιιιιιclιί χ 
gr. 

21 oenoclιoί κι, 

2:? (et) κι, vgl. 
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καΙ εγει•ετο έι• μψί 1Υισaι• έτους 
είκοστοv • ΑρσαΟερΟij. βασιί.εί« καl 
τa έξίj;, έως τοv >>και 1]γα0ύν{)η ,, -p ~, ,~, ,, 
ει•οκtιον του ασυ.εω;, και απεστευ.ε 

5 με«. 

καί σύ δi έι•τυγχάι•ωι• 
τι;J δευτέρι:p 'Έζρα 
εύριjσεις ολα τά κατά τον τόποι· καί 
έπισηjσεις 

10 διa τί ι'iξιό; έστιι• εύι·οϋχο; γεJ•ό

μεJ'ος άρχηγο; τοϋ άι·οικοδομηfΗίι•αι 
τοι• ι·αοι• τοϋΙJεοϋ. q:aσi γδ.ρ Έβραίων 
παίδες τον ΔαΙ'tι)ί. καί τού; τρεί; 
σvν αύτιp ('Αι·aι·ίαι·, 'Αζαρίaι•, llfι-

15 σαι}ί.) έν Βαβυλώι•ι ε(πουχίσiJαι. 

πί.ηρουμέι•ης ηj; προς τόν 'Εζεκίαν 
είρημένης προφητείας ύπο 'Ησαtου 
έι• τιp >>άπό τοv σπέρματά; σου 
ί.ι}ψοι•ται, καl ποιι}σουσι σπάδοντα; 

211 έι• τιp οίκφ τοϋ βασιί.έως Βαβυλο)

ι•οςιι. φασί δi δτι περί τούτων καί 

'Ησαίας προεφι}τευσε φάσκωι• · 
>>μi} ί.εγέτω ό άλί.ογη•ι}ς ό προσκεί

μει·ος κυρίφ · άφοριεί με ι'iρα κύριο; 
25 άπd του λαοϋ αύτοv<< 

καl τά έξljς 

έως τού 

>>κρε[ττονα υίώι• καί IJυγατέρωνιι. 

30 καί.ον οvν, όJς προς τόι• μυστικόν 

τόπον, τό μη γεννiiν έν Βαβυί.ώνι, 
άί.},Q. ι'l.γοι•ον εlι•αι προς την Βα

βυί.ίόνα άJς ό Δω•η}ί., ίι•α γενι•ιί-

et tu e1·go consi<lei·ans 

inYenies, 

quaι·e acl ι·estanranclnιn teιηpluιn 
dei principω·i eunnchus factns 
est <ligιnιs. dicnnt eniιn filii He
bι·aeorιιll1 Daniel et }Jtιeι·os tι·es 

in Bab)•lonia fuisse ennuchizatos, 
nt iιφleatuι· verbnnι clei clicentis 
ad Ezecliiaιn : 

>>qnoniaιη ex seιnine tno accipient, 
et facient spadones in donιo regis 
Babylonisιι. clicnnt et quod de eis 
proρhetavit etia111 Esaias dicens: 
»ne dicat •:":":' ennηclιus: quia ego 
suιn lignuιn aricluιn. lιaec clicit 
doιninus eunuchis: si cnstodieι·int 
nιandata nιea et elegeι·int qnae 
volo, ego dabo eis in dοιηο ιnea 
locnm electωn et noιηinatuιn et 
ωeliorenι filiis et filiabusιι. bo
nuιn est ergo secun<lιnn ιuyste

ι·ialem lοcιιιη nec generare in 
Babylonia, secl sine semine esse 
quantιnn ad Bab~·loniaιn sicnt 

3 Esι·a Β 12, 6 - 101 Ygl. Esra Β 11, ll - 18 Jes. 39. ί - 23 Jes. 
56, 3 - 29 J(',;. 56, 5 

7 δειιτέρα :ΊΙ 

νgl. lat. i.ίγιο; :λl Η 

νgl. lat. δέ :ΊΙ Η 

10 ilξι~ ΚΙ, 11 factιι,; ΚΙ, νgl. gι·. ~lectns χ 

12 γι!ρ Koe, 23 *** ΚΙ, vgl. gι·. 
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σωμfl' σι•ί.ϊ.αβύι·η·:; u:τό του θι::ίοv 

:tι·εύματu; (ι;J; έκι:·ίι·ο; καί οί σvν 
ιιvτιΜ δijάματιι καi :τΙJοqητεία;. 

5 δεί δf εlδft•ιιι ffτι οι1κ όί.ίγιι; εi:ΙJOt 

ι1ι• :τιΟιιι·ιίτ-ιιτιι; εl; κατασκη•ιjι• του 

τοίJ; τρεί; σωμιιτικοι'; είι·αι ει~ι·ου
χισμοv; δ βοι•ί.ό μει·ο:; :τιιΙJιιστιjι·ιιι 
τι~ λιίγψ κιιί σιψιιγορε ϊοσιιι κιιί 

ιο τοί; :ιροειρημέι•οι; καΙ / τοί;) διa 

τών σvγγριιμμάτωv τοvτο διδάξιισιι•. 
' 'β ί. '{) λ' , {)' {) ' ' οι•κ ε ου .η· ημει• υε εκ εσ αι αυτα;, 

μι} γvιη·ασίιι; είι·εκει• τιΟέι·τε; τοv; 
/.όγου; κιιί τι)ι• ί.ύσιι• fκάστοv lκθέ-

15 μεJ•οι, :ιρόq:ασι; γεJ•ώμεfJα τοί; μι] 
ώ; βούλεται ό 'Ιησοi:; χωροϋσι 

τοJ' :ιερί εύJ•ουχία; λόγοι• :ιρο; το 

έν έτέρφ Ο}) δεί Ί•οi> ι•οείι• το 
χ ω ρε ίJ•. καί σωματικώ; αύτο ύ:ιο-

') • β' δ' , ,._ :.Ω ι.αμ ω•ειι•. εοv >>:ιι'ft•ματιιι .,ωvτα 

>Ικαl :ιι•εύματιιι στοιχοvι·τα καl τού; 

τρεί; ΕVJ'ΟVχισμοi·; :ιι•ει•ματtΚQ); 

:ιε:ιείσθαι ί.εί.έχΟαι. 
6. Τότε :ιροσψέχΟησα.v 

25 αύτψ :ιαιδία 

30 

και τa έξtj; 

2CJ Ygl. Gal. 5, ::?5 

; σ<•ψ'.Ι.τικοv; Η :rι·η•ματικοv; κι 

σωματικού; < ~1a (e-rganzt ~Ic a. R. ?) 

10 (τοί;) Koe 18 (ιί) δεί (ι•οt) Dίeιιι 
Koe 20 δέον (τόΡ) Koe • 2! \"or
lιeι·: Περί τώΡ :rροσει•εχΟέΡτωι• :rαιδίων 

τψ 'Ιφοϋ, ίι•α έ."tι0ιί τά; χείρα; αύτοίς 

Η 

J)anicl, ιιt gencι·cιHu:> ιlc ~φiritu 

sanι·to (sicut illc ct φιi cιιιη co 
fneι·ιιHt) \'isione:; et JΙfOJΙIIctias 
ct ι·cteι·a oJ>eι·a 1>ona. 

6. Punc oblrιti s·uιιt eι ρtιeri, 

ιιt nιan·u.~ eίγ iιψοη · at et oret; 
disciz1uli a·ute,n ·ίncrepabωιt eos. 
Ι esus auteιn (z.ixit: sinite ]Juero.'J 
! ι·enire α(/ ιne) et nolite ]Jrohi
bere; tali-ιan est etιinι regn1aιι 

ι gt'lll'rt:'mιι,;] + σι•ί.).αβόι•τες gr. 
26 inponfat et) oret Koe inponeι·et 
χ 28 <Jixit + eί,; Β 2!1 (,·eniι·e 

aιl me) κι Koe ' 

658 
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έως τού 

καl έ:τιUείς τaς χείρας αύτοίς 
έπορεύ{)η lκείDεν (19, 13-15). 

Τότε μi:ι• 1] ά1'αγεγραμμέι•η 
Γ> ίστορία γέγοι·ε τοίi καΙ :τροσε1•ψέ
χUαι παιδία τιp 'lησοϋ; βουλο
μέγωι• τώι• προσφερόι•τι•J1' t~πιΙJείι•αι 

αvτοι• τaς χείρας α1~τοίς καΙ 

προσεύξασDω. 
10 ίστέο1• δi: δτι οt•κ i!στι1• δτε ού 

προσφέρεται παιδία τι)1· ψυχι}1• τιp 
'Ιησού~ Εφ" οί; λfγοι άι' ( ώς 
:ταρακατω'Jιίκψ αvτa άπο {JFoϋ ).α-
β ' ) ' 'δ \ " \ \ \ δ' ωι· το ))/ ου εγω και τα παι ια 

15 α μοι έδωκει• ό Dεόςιι. καί άπο τώ1' 

παιδίωJ' γε τούτιιJΙ' τιι•a μi:1' χρη
ματιζέτω 111JΠΙα aλλα δi: ).εγέσ{)ω 
Dηλάζ01ιτα ώς τώι• 1•ηπfωι• ύποδεέ

στερα, Καt ό κύριος 1JJIWV ))fΚ στό-
20 ματο;« άμφοτέρω1• καταρτιζέτω 

))αΊι•οJ'«, ϊt•α ?]σ&ημέ1'οt τι)ς τοιαύτης 

αvτοϋ εl; τa ':rαtδία εvεcγεσίας λέ
γωμΕJ• το ηέκ στόματος )•ηπίων 

καί Dηλαζόι•τω1• κατηρτίσω αl1'01'<<. 
25 παιδία δi: λεκτέω· τού; έ1' Χριστιp 

σαρκίι•ους καl γηπίους, ό':rοίους Κο
(!LJ•Πίους έ:rιστάμε1•ος ό dπόστο).ος 
Παύλος έλεγε· ))κάγώ ούκ ι]δv1•ι]f)ψ 

ύμϊι· λαλijσαι ώς :τι•ευματικοί; άλλ' 

30 ιός σαρκίι·οις, ώς 1•η:τίοις Ε1' Χριστιpιι. 

τiι τοιαϋτα Μι παιδία προση1•έ
χ{)η (καt) τι$ τε καl άεi προσάγεται 

caelorωπ. 

et inpoηeιιs eis 111an1ιs abiit incle. 

Sciendnιn qιωniaιn 11011 est, 
quanclo non offeι·untur })UCI'i Iesu 
de quibus dicit (qnasi deposituιn 
snsci})iens eos a deo): ηccce ego 
et ιηιeι·i quos cledit nιilli deusιι. 

pneι-orun1 antenι istornm qnidalll 
qui(len1 snnt infantes, alii aute111 
dicιιntuι·lactantes qnasi i11feriores 
infantibιιs, et dominns noster ))ex 
οreιι ιιtroru111qne perfΪcit ))lau
deιnιι, nt cognoscentes talia bene
ficia eins in }Jneris dicaιnns: ):ex 
ore infantinιn et lactantiuιn per
fecisti lan(lenl<<. pucωs anteιn 

cliciιnus, qni in ClHisto a(lliuc 
carnales sunt et infantes, quales 
esse Corintl1ios aι)ostolns sciens 
dicebat: ))et ego non potni vobis 
loqni quasi spiritalibns sed qnasi 
carnalibns, qnasi parvulis in 
CI11·istoιι. tales autenι pneri ct tnnc 
oblati snnt et cottidie offernntnr 

Η Hc,l)r. 2, 13 Ygl. Jcι:;. 8, 18 - Hlff. :?3 Ps. 8. 2 - :?Sff Ι. Kor. 3, Ι 

5 τοίί ΚΙ τιϋ 1\Ι Η [ προσi)J'έχ&αι 

1\1 ~ rιύτιίι• DielJI Koe αι!τοϋ l\I Η 
11 [ υίι• ψιιχήι•] Η ιι, Ygl. la t. 22 εύερ-
γεσία; εlς τά παιδία }J 

lι1ιc la t. 2!1 ιjμίι• 

ΚΙ Koe, η:tl. lat. 

2:! Χριστψ + αcl-
1\I :J 2 (καi) 

13 eo:; χ* <ρ Η ιnilli de· 
flίt Β li) istonιnι χ* inst.oι·ιιm ρ 

lί. ·~·~ lactantes ιιs\\·.] lactent.es usw. 
Β L 1 !I })crficit ~·* Γnsc\1 peι·ci· 

pit Ι.ι 20 talia R G alia Β Ι, 
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τ(fj 'Ιιισοίi. σψlf ίο ι• Μ τ ιj; τι7Jι• t•ψτίωι• 

:rροσαγωγ ιjς οί :roi.i.ol τ ιj; lκκJ.η

σίας iι· Χριστ{[ι t•ι}πιυι καi {)η}.ά

ζοιπ;. >>χρείω· lχυι•η·; γάί.ιικτο;. 

5 Ο ι'> στ FfJf (i; τ (]ΟΓ[ ιjς<<, 

πρι); oi:; Μγοι ilι• (δ ί.f1γlιη•) (Jιιύς 

ilι· τρuqος {)ά}.:rοι'σα \ τά lαυτιj; 
τfκηιιι {)άί.:rωι• αι'ιτοvς) τu ))γάί.ιι 

ιο t5μϋ.; t?:rύτισα. οι1 βριuμα · oi':rω 
γaρ ιjδύι·ασΟε. ,ιlJ).' οι1δέ έτι ι·vι• 
δύι·ασι?t·((). 

Είτ' ?πεi οί μι•ησΟέπες εύαγγε

ί.ισταί τώι• κατά τuι• τό:rοl'. δτι μiι• 

15 (ι&; ό .1/ιιη?αίr)ς φ}σι) 

προσηι•έχDη -:ταιδίιι τι'[J 'Ιησοϋ 
ιj (ιίις ό Μϋ.ρκος) »προσέφεcοι• 
αυτφ (παιδία(( ij (ώς δ • Ιοι•κϋ.;) 
>)προσέιμροι• δi αύτιp) καi βρέφηιι 

2U aι·έγραψω•. ύπο τίι•ος δi :τροση

ι•έχ-θη ιj τίιιες :rροσέφεροι•, aμα 

(-:τύ.ι•τες) :rαραί.ε J.οίπασιι•, ι]μίι• κατα
λιπόt•τες lξετάζειι• το :rαcαί.ε}.ειμ
μέι·υι·, 

25 llξw'l-' lδείι· 
πότεροι• κατa συι•τυχίω• υ:τ;ο τώι• 

τριώι• το τοιοϋτοι• παραί.Ιί.tιπται 

(δυι•αμέι·ωv άvαγράψαι · προ ση
vέχfJη αvτi[ι άπο τιίjιι γοι·έωJ' 1] 

30 aπο TcUJ' μητέρωι•, ή • »Προσέψροι• 
αvτιi) βcέφηι< ij »παιδία(( αί μητέρες 
αvτώι•), 1'} γι·ώσεως }.ογισμιp καi 

Tcsn. ;;igιιιι 111 ωιtcιη obl~ιtioni;; 

}JIICfUl'HIIl HIIJlt Hlltfti. C!UΪ ίη 
('Jιι·istn }Jιιl'\"Hli cunstitηti atφω 

lnctantcs et • l;ιc·te Ο}ΗΙΗ ltaiJcnte;;, 
non esc~t }Jcι-fccta .. , acψcclunt ;ιιl 

ficleω: 
clc φιilηιs <lic·it., φιi <lixit ())φιen1-
aclιno<1Hin nutrix fo,·cat filius li5!J 

snos(( nutriens cos): ))la,c vobis 
J10tunι <lecli. non e::>caιn ; ηοη<lιηη 
eniιn }Jotenι.tis. se<l nec ιιs<1ue 
a<11nH· }}Otestis". 

EX}}Onent.es aιιteω evan
gelistae lnιnc Ιοcιιιη, φιοηίaιη 

qηi<leω 

oblati snnt. ιηιeri Iesu. 

ι·ettulernnt, 11011 aηteιn ωani

fest.averιιnt a qnibns oblati snnt, 
nobis viclelicet relinqnentes nt 
qιιaeι·annιs, qιιο<l ab illis est · 
pι·aeteι·missιιιn, 

ιιtrιιηι eventn oιnnes < tι·es > eYan
gelistae praeternιisernnt ( cιιω 
}}Ossent conscribere ιιtruιn a 
parentibus sιnιt oblati aηt a ιna
tι-ibιιs ). 

-! Hcbr. 5, 12 - ; Ι. τlΙess. 2, 7 - !Ι Ι. Κο1·. 3, 2 - lί l\Iω·c. 10, 13-

19 Lυc. 18, 15 - 30f Lιιc. 18, 15; l\1aJ·c. 10, 13 

ί (ό i.iγωv) ΚΙ, νgl. lat. 
llf (ά).).' -δι5}•ασ&ειι) Diell) ΚΙ Koe. 
,·g]. lat. 18(1!1 (:ιαιδία-αύτι'[J) ΚΙ 

nach Hn :?Η 11tια (:ιάηε;) ΚΙ (σίοκ 

iδtίί.ωσαv). ά).ί.ά Koe. ,·gl. lat. 32 1] 
(&είας) γνιύσεω:: Κοι>, \'gl. lat. 

.J. lactantcs] lactcntc>< Η L 

26 (treo;) Diel!l, νgl. g1·. J c\·ange,
listae ωnnes ονeηtιι L 2ϊ ρraet\·r

miseΙ'Ϊnt μ 28 ρo.~sint G L :?!1 Rint. ιι 
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σο(ι-ίq. τό τοιούτον πε:ι:οοίκασιν εί; 
παράστασιν τοϋ δτι 

:rροσεί.Οόι•τες i.ίγγεί.οι τιΊJ 'lησοϋ 
5 καl διακοι•οϋι•τες αύτιΊJ, 
αύτοi ~·ιp Οειοτέρφ τά; τίίJι• παι
δίων όρώι•τες διαφοράς ίj βρεq;ιίJιι 

οί'δασι τίι•ας προσqέρειν δεί τψ 
'lησoiJ, 

ω ϊι·α προσει·εχΟέ1•τες α ύτ ιΊJ χειροΟεηι
Οιaσιν ύπ' αύτοϋ, καi πότε • οίδασι 
δi καί τίι·α; ού χρι} ίj δτι έπί τιι•α 

χρόι·οι· ov χριί · ού γιlρ ϋ.τερ ιjγοi'μαι 
άγγεl.ικ1"7ς οίκοι•ο,ιιία; τά τοιαύτα 

15 παιδία προσέρχεσΟαι τιΊJ Ίησοf.. 

τό δi βούί.ημα τιuι• προσqερόι•τωιι 

τά παιδία έστl 
κατά μiν τόι• ΜατΟαίοι• 

ίι•α τάς χείρα; έπιΟzΊ αύτοί; 
20 ό ΊησοiJς καl Π!]Οσεύξηται, 

κατά δi τόιι .1/ϋ.ρκοι• >>ίνα flψηται 
Ο - 'δ' \ ' I β ' ιιυτωJ'((, κατα ε τω• ειποvτα >> ρεψηιι 

ιιύτά είι·αι Λουκϋ.v >>ίι•α αύτQjιι 

flπτηταιιι. 

2.3 τιί γάρ προσευχιί τοϋ 'lησoiJ καl 
τιί άφfί αύτού τά παιδία καi τά 
β ' Ο δ I ' I ,., 
ρεqη, ου υι·αμε1•α ακοvειι• α;τερ 

άκούοvσιν οί ήδη πι•εvματικοί, άρ
κείται εί; βο1ίfJειαν καi 1JΙ' χωρεί 

30 ύχrέί.ειω• • fl.:ττεται γάρ αύτών 1j 
δύι•αμις ΊησοiJ, μόι·οι• χείρας έπι
{)έι·το; τά; τιj; έαvτοiJ έπισκοπιjς 
αvτοί;, καl ο·vκέτι αύτQjι• i.ί:ττεταί 

τι τQjι• χει~όι·ωι•. τάχα δi καl (ώ; 

35 πρό; τό ρητdι•) τό βοvί.ημα τιaν 

aut ι·atione diYina et sapientia lιoc 
fecenιnt, ut ostenclant qnoniaιn 
φιi offerunt pueros 
Iesu angeli snnt, qni accedunt 
et ιninistrant ei; quoniaιn 
i}Jsi sapienter cognoscunt cliffe
ι·entiaιη puerorunι vel infantiunι, 
quales Clιristo O}Joι·tet off~1τi. 

Yolnntas autenι offerentiunι pu
eros est, 

ut 1nanus eis in]Jonat lesus et oret. 

oratio eninι Iesn Clιristi et tactus 
eius pueris et infantibus, qni non 
possnnt au(liι·e (1uae andiunt ianι 
spirit.ales, snfficit acl aιιxiliunι eru
(litionis eοrιιηι; aclprelιendit eninι 
eos virt.ns Iesu Chι·isti, cnιn ! tan
tunι) 1nω~us suae specnlationis 
posneήt supe1· eos, et ianι nnllι11n 
ηιalιιιη eos contingit. forsitan 
antenι (qnantιnn a(l textnιn) 

etiaιn offeι·entinnι ei pueros et 

41 Ygl. ::\lattl1. 4, 11 - :!1 :\Iaι·c. 10, 13 - 22f L11c. 18, 15 

1 Ο. 11 χι:ιροfJετιιfJώσιιι Κο<', \'f,tl. 

:::;, 365, 29 χειροτοιιηfJώσιν ::\1 Η 1:1 ίίτι:ρ 
ιjγούμuι - Koe 14 τοιαί>τα Die111 
τοσαί>τrι :\Ι Η 32 ηί; < )[ 

2 fι>cerint ρ 6 cognoscιιnt 

+ <νiιlt'ntes) Κοι>, ηrl. gr. :Jo (tan
tιιm) Diι>IΙI, η:rl. gι·. 
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Ι • -β I ' :rροσιμρω·τωι· αι•τι:ι !!Hf η κω :r ιιι-
δίιι τοιοι;ηιι• ;'ίι•, διαί.ιιβιίιοτιιιι• ι1τι 

ούχ οίιίι• τε ιjι·, ιίψιιμlι•οι• Ίιισοϋ 
β - .. -~' 'δ' '' ρειrωι• η _:rωι~ιωι• και ιΨαμΙΙ' ιJιιι 

5 τιjς άιr ιjς ~~ι·ιιqιέιτο.; ιιi-τοί;. σvμ
:rτωμιι lj διιιμόι·ιιίι• [/ι] τι ϋ.φιισΟιιι 

ού ιrΟάσας ό • lησοvς ιjφα.το. 1 

ϊ. O~ιιtJ.t δ' ΙJτι κui έ-:τεί 
10 :r:oi.i.aί :rοι'η!}αί δtΨάμεις περί τι)ι• 

άι•Ορω:r:ίι ψ 1jΨχι)ι• άρχήΟεν άσχο

ί.οvιται :r:οικίί.ως ο.ί';τtί l:rιβουί.εvου
σιιι. διά τούτο ιύ; ίjδη lκ τι;ι• 

:rροτlρΜ• τιjι• δύι•ιψιι· αύτοίJ μιι-
15 Οιίηες ο[ :rροσιrέροηε; τιp σωτιjρι 

τά (:rαιδία rι τά> βρlφι τοvτ· 
l:r:οίουι•. ίι•α διa τιjς l:r:ιΟέσεω; τι;ι• 
χειρώι• aύτoii καί τιj; :rερί τιιjι• :rαι

δίωv καί τιϊ:ιι• βρειμί)ι• εi-χ ιjς (καί) 

20 διa τιjς άφj; ά:rεί.ω}ι·ηται μi-ι• τά 

χείρω•α, δ·ύι•αμι; δΕ- lγγο•ομέι··ιι 
διαφέρουσα 

καί :r:ρό; τά lξιj; διαρκ!ί ύJς κωί.t•-
25 τικι) τ-υγχάι·οvσα l:rαιrιjς τιί)ι• lι·ω·

τίων. καί ό σωτι)ρ οvι• οι~χ <ι&;,· ά.ϊ
ί.οϋι• τι καί ι'lκιιιροι• l:rιστά,ιιει•ος τό 
τοιούτοι•, άί.ί.ά σωτι}ριοιι τοί; v:r· 
αύτοϋ χειροΟετουμέι•οις ώι• 1j:rτετο, 

30 φησί τοί; l:rιτιμιί)σι μαΟηταί; καί διά 
τοϋ l:rιτιμilι• κωί.ύοvσιι• αύτιp :rροσ
φέρεσΟαι τά :rαιδία (ιj τά βρέφη) 

.>f \"gl. Ρ.:. 90,6 

6 [i)] ΚΙ. ,·gl.lat. 16 ::lαιδίυ.ιj τά.> 
ΚΙ, ηrl. lat. ΗΙ /καί> διd ΚΙ, ,·gl. 
lat.. 21-24 δέ •.• διαρκtϊ] eι~in~ 

sιιffίcieι~s est Iat. 26 (ι~;) 

ά."lί.οϋv ΚΙ nach Ηιι Koe, ,·gl. Iat. 
ά."li.ώ; :\Ι Η 2i ilκαιροιι ΚΙ, ,·gl. Iat. 
άκέρυ.ιοιι :\Ι Η 32 ( lj τά {Jαέq;ι(; ΚΙ 
Koe, ,·gl. lat. 

ίιιfιιιιtel'l Υοluιιtιιs lιuίHsmoιli crat 
conι:;ίιlerantiUin, fJUoniaιη inι>os

siωle est ιιt J>ostφιaιn clonιinus 
tctigcι·it }JUero8 vel inf.'lntes et 
J>eι· tιιctnnι ιleιlerit in eis ιlivinaιn 
virtnt-eιη, ιιt rιιίηa ιιut ιlaeηωηίιιιη 

aliqnoιl tangere eos possit. 

ί. Aestiωo aιιteιη: φιοηίaιη 

ιnιιltae ιnalignae viι·tutes ι·irca 
aniωanι lιonιinis ab initio \·a
cant iugiter ei insidiantes, iιleo 

offereba.nt ιιt tangeι·et eos, qιιasi 
ίaηι ex I>ι·aecedentibιιs vίι·tιιteιη 

eiιιs eX}>erti, qui offerιιnt puero8 
Yel infantes salvatori, quoniaιη 

per inpositioneιn ιnanuunι eiιιs 

et per oι·ationeιn eίιιs pro pιιeι·is et 
infantibus factaιn et per tactιιm 
eius re}>ellιιntnr ιnala; Yirtus eniιn 
facta in eis 
non sοlιιιn aιl pι·aesens sιιfficiens 
est cnstodiι·e, ,·eι·ιιιη 

etiaιn ίη posterιιnι φιasί prolιi

bitoι·ia ωnstitιιta tactnnι con
traι·i · or>nnι re}>ellet ab eis. et sal
vator eι·go ηοη qιιasi <siιnplιιω 
et / sιψeι·:(lιιuιη aliφιiιl sciens lιoc 
esse, seιl salιιtare οηιηibιιs qui 
inpositioneιn ιηaηuιιηι eίιιs acce
I>erint., dicit ad ιlisci}>ιιlos sιιοs 
*** 1>rolιibentes pιιeros vel infan-

;) decleι·it] <in)ιliderit Dielιl 

11 1:! ,·acant. χ* \'acantis (!)μ 12 ei 
χ* et Q 13 offeι·ebant + ίtιιι I)RΙ'\'tt· 
Ios GC· r. 1:) offt'rebant. L ι.> 16 ίη'· 
fanti:':-J Yei pιιι•ι·οs G (Β3 ) 2:) contrn
ri<or)ιιm Diel11, ,·gl. gr. 26 ι·ε.ψel

lat G 2i /,;ίmpltιιnet) Dielιl, ,·gl. gι·. 
2!1 φιί + per Β 3:! *** ΚΙ. ,·gl. gι-. 

(jljl) 
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τό llqετε τά :tαιδία καl μη 
κωί.ύετε αύτά έί.{}εϊv :τρός 
με. εl μiιι ο15ιι έχει ί.όγοιι τά 
ά.-ιοδεδο,uέJ•α περί τοϋ ύ:tό τίι•ων 

5 :tροσ·ψέχfJη ιj τίι•ες :tροqέq:cροι•, 
aκοί.ού/Jως dι• έκείι•οις μ α ο η τ α ί 
τll'ες έξαίρετοι 1'οοίιιτο τοίί 'Ιησοίί 
διτύ.μεις ίίγιαι ,ιιεμαfJητευμέ1•αι τψ 

ι·ϊφ τοίί ·Οεcϋ · q:fJά1•ειν γάρ καl έ:tl 
10 τοιαύτα; τό τώιι μαΟητώ1• 'Ιησοίί 

ϋ1·ομα εύλογοι•, ί1•α μt} ,ιιόΙ'ΟΙ' οί 
ί11οfJρω:τοι αύτιp μαΟητεύωΙ•ται, άί.ί.ά 
καl ίlγγεί.οι, 
οί; wqfJη, καl εί τις αύτφ :tιστεύειιι 

1- β ,.. ., ' ' ' , ., 
σ οvι.εται α:-το »:tαι•το; ο1•οματος ΟΙ'Ο • 
μαζομέ1•ου ού μόι•οιι έν τιp αίώ1•ι 

τούτφ aί.ί.ά καl έι· τιp μέλί.οι•τιιι • 
., ι ' - ' β' ει με1•τοι το τοιουτοΙ' τι; ιαιοιι Ι'Ο· 

,ιιίζοι, ·Οέi.ωΙ' ,ιιι) έ:t' iiί.ί.ωιι τάσ-
20 σεσΟαι η a1·Ορώ:tωι• τό τώ1• μα

fJητώΙ• ΟΙ'ο,ιια, έ:tιτψώΙ•τωι• τοίς 

:τροσqέροvσι τιp 'lησοίί τά βρlqη κrιl 
τά :tαιδία., 

2.> εlει• ό.ιι οί τώι• διδάσκειν τό1• ί.όγο1• 

έ:τιχειρούιοτωι• ά..-τί.ούστεροι καί μέχρι 
:tαιδίωιι ί.όγο1• έχοντες, γάί.ακτι 

' , 1"-
εοι;ωτα. :ιοτι;.οι•τι 

30 

τoiJ; γάί.ακτο; χρrίζοηα;, 

tes offeni: 
sinite pueros t:enire αιl 111e et 
1ιolite p1·ohibere eos. siquidem 
]ιabcnt ι·ationenι, qnae supra 
clixiιnιιs de offeι·entibns (aut) 
qui eι·ant cιui offerebant, con
secιuenteι· eis ιliscipuli Iesn egre
giae inteHegnntnr virtutes sanc
tae et cloctae a filio dei ; po
test enim et ad illas ιιοιηeη 

cliscipuloι-unι lesu peιτeniι·e, ιιt 
non soluιn ]ιolllines disc·ipuli eius 
sint seιl etianι angeli. 

si φιis antenι lιoc quod diciιnus 
putaverit violentιιm et volueιit 
ιliscipuloι·unι nonιen non aliis 
nisi tantunι lιoιninibus applicare, 
discipιιlis eis qιιi })Ι'ohibent offeι·rj 
]J1ιeros Iesu et infantes, 
sic intelligendus est lιic locus, ut 
eornnι, qιιi profitentur verbi doc
trinaιn, sinιpliciores qnidem et 
quasi pnerilenι sernιoneιn Jιaben
tes et siιnilenι lacti qιιο ηιιtri
ιιηtιιr 

aclhιιc novicii, 
qni1)HS lac O}}US est 
et non solida esca, intellegantur 
esse doctores, 

13f Ygl. Ι. Tiιn. 3, 16 - 1;j Eplι. I, 21 - 31 Ygl. Hebι·. 5, 12 

ί ι•οείν το Η (unleserliclι in :\1) 
12 αύτοί :\1 28 :rοτίζοrτι ΚΙ, ygJ. 
lat. :rοτίζοι•τε;; :\1 Η 

;j <aιιt) Koe, \'gl. gr. ί eis χ* 
cnm eis μ 8 I. intellegantnr, ,·gl. 
gι·. ? ΚΙ 8 9 :;anctae ~·* < L 
21 I. applicari? ΚΙ, ygJ. gr. 22 eis 
R G L Pitts Β 



)lιιttlι. 1Η,13-15 'lΌηι. ΧΥ, ί 3G7 

προσq ltjoιτe; τι:J 'Ιησοϋ βρ{rι η κιιl 

παιδία· ού γάρ δύι·ιιl'ται λόγφ 
πvευματικωτέρφ ηjς τούτωι• κατιι

στάσεως *** πεΗJt·ιv *** 

ώς ό δΙJΙ•άμΗο; λέγειι• · >>Έί.ί.ησί τε 
'β β' - ' ., , και αρ αροι;, σοqοι; τε και ω·οη-

τοις όqeιί.έτης είμί«. τούτωι• δι} 
' - '1 -β ' ' προσq εροιτων τ ψ ησο υ ρεψη και 

10 παιδία (τοιαίJτα. τουτέστι ι•η:τίους 
πίστεως ΚUt ίjττΟ11 έτι μεμαfJητευ
μtιι•ους, υί) ί.ογικιύτεροι ι·ομι;ι)μιτοι 

εlι·αι τώv διδασκόι•τωι• < έκείι•ωι• 
τώι• ά.:τί.οvστfρωι•) 

15 καl διά τοϋτο μαfJητυ.l χρημιι
τίζοι•τες 'lησοϋ, πρίι• μάfJωσι τά 

περl τιϋv βρειfώι• καί τιίjιι :τα.ιδίωv 

( τοιούτωι· ), έ:rιτιμώσι τοί; ι.ίπλού
στεροv διδάσκοvσι 

:Ν 

25 

καί παιδία (κιιί βρέφι τι~ 'Ιησοιj) 
προσφέρουσι. 

!:αιμϋς δe το τοιοiJτοv J•οιίσεις, 
έ:τιστιίσας τιp 

»βλέπετε γάρ τι)ι• κί.Jίσιv ύμώι·, 
ύ.δελφοί, ότι οίΊ :τoiJ.ol σοφοl κατά 
σάρκα, οίΊ πολλοί δυ~·ατοί, οίΊ :τοί.
λοl εύγει•είς • ύ.λλά τιl μωριl τoiJ 

30 κ6σμου έξελfξατο ό fJεοςιι καί (>>τά 

ύ.σfJει•ή« καί >>τιl ύ.γει·ιj<< καί) 

cιui offcι·unt salvιιtori ρ·uero.~ ct 
inf~ιntc:>. nec e11inι possιι11t ιnagi:s 
S}Jiritfιlioι·i sennone cos nutrire, 
quanι postulat status angnsti 
sensns cοι·ιιιη, cιιιi 11011 diccι·e 

possu11t sicut ille qιιί dicit: >>Gι·ae-
cis ac baι·baι·is, sapientibιιs ct 
insipientibus ιlebitoι· sιιιη·r. Jιis 

eι·go offe1·entibns salvatori Jnιins
ιnocli JYUero.<J et infantes, id est 
11ovicios fiιlei et nιi11us aιlhnc 
eι·nιlitos, qui vide11tnr esse per- 661 

fectiores doctoribus 
illis siιnplicioribns 
et i<leo sωιt disci]JUli Iesu, pι·ius
ιιuanι ιlisca11t J'ationenι iustitiae 
de pneι·is et infantibus talibιιs, 
ι·epreJιenιlu11t eos qui siιnpliciter 

ιlocent 
et per sinφlicenι cloctrinaιn 
JJ1ιeros et infantes offerunt 
Clιristo. 

}lanifeste aιιtenι i11tellegeι·e · 
}JOteι·is Jιoc, si co11siιlen.veι·is qnoιl 
ait a}Jostolιιs: 
»viιlete ,·ocationenι vestι·anι, fι·a

tι·es, φιia 11011 mnlti sapientes se
cιιηdιιιη canιenι, ηοιιΙηιιlti foι·tes, 

non ιnωti nobiles; sed qιιae stulta 
sunt ιnunιli elegit ιleusrι et •qnae 
infirnιa·ι et »qnae igno\)iliarι 

6 Rδm. 1, 14 - 26ff Ι. Kor. 1, 26-28 

2 3 ί.όγιρ Πιι/.κωτέρφ ΚΙ, ,.gl. lat. 
λογικώτεροι :\Ι Η ·:ιt-2 *** :Κ'Ι, ,-gl. 
lat. 8 δέΗ 10-12 (τοιαύτα 
-οί) ΚΙ Koe, ,-gi. lat. 12 ι•ομι~ό

μει•οι Diehl Koe, ,·gl. Jat. ι•ομί~οντε; 

:\Ι Η 1 ί τώιι2 < Ha 18 (τοιοιΙ-

τυ.n•) Diel11 Koe, ,·gl. lat. 21 <καi 

-Ίησοϋ) ΚΙ Koe, ,-gl. lat. 30,31 (τά 
-κιιi) κι, vgl. lat. 

3 :<piι·italiori χ* :φecialiori μ 

:, non < G L 6 ιlixit G L 
11112 erιιdito,.; aιllnιc L 
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>>τι:'ι μη οι·τrι, ί'ι·α τι:'ι δι•τα κατα.ρ
γι]σnιι. βί.ε:rέτω τι; οίJι• τιι·α τώι• 
l:rαγγεί.ί.ομέJ'(ιJΙ' κατιίχησιι• lκκλη
σιαστικι)ι• καΙ διδα.σκαί.ίωι :rροσqέ-

5 (!ΟΙ-τα >>τι:'ι μωρι:'ι τοϋ κόσϊιοvιι, καi 
>>τι:'ι έξοvδε1'!ομέι•αιι >>καi τι:'ι άγε1•ijιι *** 
καΙ διι:'ι τούτο λεχΟησόμε1•υ. άι· καΙ :r α ι
δ{ α <καί βρlqιι), καi βί.έ:rωι• l:rιτι
μάτω ( ιu; άκρ{τως :rοιοϋηι) τijι :rροσ-

10 φέρω·τι τηJ.ικαvτα τιp σωτijρι καί 
διδασκάί.φ βρlιrη καΙ :r α ι δ {α. καi 
:rρόσχει; εί ,ιο) άρμό~ει άι·αιrέρεο• τι:'ι 
ι·ί'ι• lξεταζόμε1·α l:r:i τι:'ι τοιαϋτα, 
τι(ιι• μiι• :rροσιμρόι•τωι• :r α ι δ {α, 

15 ί1•α τι:'ιι; χείρας αύτοίι; l:rι{) ιΊ 
Ίησοϋι; καi :rροσεύξηται. τώι• 
δΕ: μαΟητώι• έ:rιτιμώι•τω1• αύτοί;. 
εί':rοι δ' άι· :rρο; τοvς l:rιτιμιϋι•τα; 

ε:r:ι :rαιδlοι; :rροσαγομέι·οις τι!,J 
2Η 'lησοϋ (ό·:· διδάσκαί.ος καi σωτι)ρ 

καi κύριο;· ύ.q ε τ ε τι:'ι :τα. ι δ {α. καi 

ιο) κωί. ύετε α vτι:'ι έί. {)ε ίι• :τ ρ ό ς 
μ ε. εlτα :rροτ(!έ:tωι• τοv; μα{)ητι:'ι; 

< αvτοϋ Γ. δη> όι•τα; ύ.ι•δρα.; σvγκατα-
25 βαίι•ειι• ηj ώφεί.ε{q. τι(ιι· :rαιδ{ωιι( ο:rω; 

γέ1•ωιοται τοί; :τα ιδίοις < ώ;) :rαιδία, 
ίι·α τι:'ι :rαιδία κερδι]σωσι) ί.εγέτω ό 
σιοτι)ρ τό τώJ• γάρ τοιούτοJJ' 
έστiι• ιj βασιλεία τώι• οvρυ.-

30 1•ι!ι1• · καi γι:'ιρ αύτο; >>lν μορr!ί 
Οεοϋ ύ:r:~χωι• ούχ ri!?:r:αγμοι· ιjγιί-

et >•qιιae non sιιnt. nt ea qnae sunt 
destrιιeretι<. [ si] Yicleat ergo qnis 
eorunι, qni doctrinanι < et disci
plinanι) ecclesiasticam }>rofiten
tnr, offei·entein aliqnenι quosdanι 
stιιltos nιnncli et *** ignolJiles 
et ίnfinnos, qui propter lιoc ap
pellati sunt }>neri et infantes; 
Yiclens antenι [non] prolιibeat 

(qnasi sine iιιclicio facientenι) 
eιιηι qιιi offert tales sa}yatori 
atqne nιagistro ptι.eros et in
fantes. et \'ide, si non convenit 
1-efene qnae tractanιus ad disci
pnlos, qιιosdanι qniclenι offeι·entes 
J>tιeι·o8, tιt ιηωιus eis inponat 
Ι esu.<: et oret, alios aιιteιu prol1i
bentes eos. et clicat ad eos qui 
pl'Ohibent offerentes pueι·os Clιri
sto nιagisteι· et sa),·ator et do
nιinns: siιιif.e pueros et 1ιolite pro
hibere eos 1·eιιire acl ιne. }>ost lιoc 
lιoι·tans cliscipulos snos iaιu Yiros 
constitutos conclescendere ntili
tatibιιs }Htel'Ornιn (nt fiant pneris 
quasi pueri ιιt pιιel'O::; lιιcι·entuι·), 

dicat Iesns: talitoιι est eιιiιιι re
gιιttΙn caeloruιιι. ηaιιι et i}>Se >>cunι 
in foJ·nιa clei esset, non J'apinaιn 

:Jf Ygl. Ι. Kor. 1, 28 - :!6f Ygl. Ι. Kor. !ι, 22 - 30 P11il. 2, 6 

;j τιi μωρά] q1ωsιlaιn stιιltos lat. 

6 άί'εΙΨιj :\1 Ι *** Diε>i11 ΚΙ, ,·gl. lat. 
8 (καi βρiφι> ΚΙ. Ygl. lat. 10 τη
ί.ικr.ιύτα τι{ι Koe, ,·gl. la t. τηί.ικοίοτω 

:\1 Η :!Η /ή;. ΚΙ :!3 :rροτi:rοι• Η 

2 [>'i] ΚΙ. ,·gl. gι·. :J (et ιlί~-

6 *** ciμlinaιn) Diei11. 
Dίε>Ιι! ΚΙ, ,·gl. gι·. 
[non] ΚΙ. Ygl. gι·. 

{I aιιtι>m χ* < ρ j 
1:! 13 infantes et. 

)JHPI'OS G 1 ~ ct ΚΙ, Ygl. gι·. ιι t χ 
24 (αι3τοii ίι•)η> ΚΙ nacl1 Diε>lll Κοε> 23 collOι'tans Ι~ :?ί ιlicat ΚΙ. Υ~!. 

lι1t. 26 (ιά;; Κοι•, ,·gl. lat. 2!'i το gr. diι-it χ 2~ cιιm et ipse L 
< )I 31 ή;ιησάμΕΙ'ο:; Η 
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σατυ το είι·ω ίσιι On'fJ", γέγω·ε 
:ι:αιδίοι•, rϋστε ί.f),έχΟιιι 

τοί; μάγοι; ύ:ι:ό τοϋ •πριΜου :ι:ερί 
, - Ο' , β- Ί: αυτου · ι·:rορευ ει•τι:; ακρι ω; ε.,ε-

5 τάσατε :ι:ερί τοv :ι:uιδίου<r, καl 

ύ:ι:ό τοϋ Ματθαίου ϋτι >>ό άσn}ρ, δv 
εlδον έ1· τιί άι·ατολΠ. :ι:ρωΊγεν αύτοv; 
~ .,. , .. 0. , 'Ο .,. ~ • 
εως ου ει. ωι· εστα η ου ηΙ' το :rαι-

δίω•« · 
10 καί μετ' όί.ίγα ))lί.Οόι·τες (q:ησίι•) 

εlς τι)ι• οlκίω• εlδω• τό :ι:αιδίω• 
μετa .1/αρίας I ηϊ; μητρός αύτοϋ«. 
καl ό ψJ.ι•εl; δέ τι'[J 'Ιωσι}φ άγγεί.ος 
:ι:αιδίω• έκύ.ί.εσε τόι• (τοιοϋτω• καί) 

15 τηί.ικοϋτοι· ιjμώι• σωτιjριι εl:ι:ώι• · 
, {) • ,. β • δ' • 

))εγερ εις :rυ.ΙJαΙ.α ε το :ι:αι ιοι• και 

τι)ν μητέρα υ.ύτοv. καί q:εϋγε εlς 
Αίγυ:ι:το1•«. 

:ι:ύ.ί.ιι• τε αv τεί.ευη)σω·τος τοϋ 
20 Ήριύδου aγγεί.ος κυρίου κατ' όι•αρ 

φαίι•εται τιp 'Ιωσιjφ έι• Αίγύ:ι:τφ ί.έ-
, {) • ,. β • 

γωv · >:εγερ ει; :ι:αρω.α ε το :ι:αι-

δίω• καi τι)1' μητlρα avτoiJrr, καί ό 
, lησοf; OVJ' ov μόι•οι• κατa τι}1' 

25 ίστορίω·. άί.ί.a καί κατa τι}ι· άι•α
γωγι}ι• 

ar·bitratus cst cs:>c se acqιιalcιn 

deo«, sccl fnctus cst }ΗΙCΙ', ut clicat 
cle eo 

)fa.ttlιaeιιs, qnoniaω ,steHa, quaιn 
viderant in oriente, ι>raec·eclebat 
cos clonec '·cniens stctit nbi erat 
pneι·«. 

non sοlιιηι :\Iattlιaeιιs. sed etiaιn 
ipse angelus, qιιi appaι·uit Ioscplι, 
talenι et tantunι sal,·atorenι no
struιn puerιιnι apι)ellavit dicens: 
))sιιrgens acciι>e J)ιιerιιηι et nιatrenι 
eiιιs, et fιιge in Aegn>tιιnι«. 

έτα.-τείι•ωσεν >·lαυτόι• ι&ς :ι:αιδίοιΨ. hιιιnilians eι·go se factus est quasi 
ώστ' aι• εl:ι:είι• pueι·, ut recte clicat: 
ώ; τό ηιύ.Οετε ά:ι:' έμοϋ. δτι :ι:ρ~ό; 

30 ε~ιιι καi τα:ι:ειι·ό; τιί καρδίψ<, οϋτως 
καί τό ))μύ.Οετε ά:ι:' έμοϋ<< γει•ο

μέι•ου ώς :ι:αιδίω•, :ι:ώς λέγω τό *** 
τοjι• γaρ τοιούτω1• έστ}ι• ι} 
βασιί.εία τυjι· ούραι•ώι•, το ιού-

si1ιite et 1zolite ρrolιibe1·e ]JUero.Q 
venire αιl 111e; taliωn est e1ιinz 
reyntιnι caeloruιιι . 

.ι :\Iattl1. 2, 8 - 6 :\Iattlt. 2, 9 10 :\Iatt-11. 2, 11 - 16 :\lattl1. 2, 13 -
22 :\latth . .2, .20 - 2ί Ygl. :\lattlι. 18, 4 29. :Η :\lattl1. 11. 29 

ι fJεφ + sed lat. 
καί) ΚΙ, ,-gl. lat. 
καί τό :rαιδίοι• Η 

ι .ι < τοιοiίτον 
161 τιjv μητέρα 

19 αιί] οιίι• :\1 
32 *** ΚΙ Κο<', Ygl. lat. 

Origeneι Χ 

18 fιιge] Yade L 
< ρ 33 enim est G 

2S ιιt χ* 

662 
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των ό:zοίά έστι τa παιδία, :zερl 
dίν ούκ έ:zιτρέπει τοv; ιιαfJητaς 
έ:zιτιμίlν τοίς :zροσφέροvσιι• αvτά. 
καl Παϋί.ος δέ ώ; έ:zιστάμεJ•ο; τό 

;) τών γaρ τοιούτων έστlν 1} 
βασιί.εία τών οvρανών, δv-

, , β' ... ~ v -
ναμ.εJ•ος >>ει• αρει ειι•αι ω; ...:~.ριστοv(( 

ά:zόστοί.ος, έγένετο νι}:zιος καl :zα
ρα:zί.1}σιος τροrμp {)aJ.:zoύσn τό έu.v-

1 ο τijς :zαιδίον καl ).αϊ.ούσn ϊ.όγοvς ώ; 
:zαιδίον διά τό :zαιδίον. 

8. Τούτων δέ έ:zιμεϊ.ώ; άκοv
στέον, ίνα μ1) g;ω•τασίιι. σοφία; 

15 καl τού διu.βεβηκέναι 
κατu.g;ροJ•ώμεν ώ; μεγάλοι τών έν τfj 
έκκί.ησίιι. μικρών 
καl :zαιδίωJ•, 

άί.ί.' είδότε; :zώ; είρητυ.ι τό τ ο) ν γaρ 
ι ' ' ~ β ~ , 20 τοιοvτων εστιJ• η ασιr.ειu. 

25 

τών ούρανών τοιούτοι γενώμεfJα, 
ίJ•α καlδι' ήμών σώζηται τa :zαιδία. 

• , δ' [ , ] , , ' ου μω•ον ε ουκ αφιεντες τα :zαι · 
δία :zροσφέρεσ{)αι τψ Ίησοϋ 

ούδέ ιιόJ•ον ιι1} κωλύοvτες αύτά 
:zροσφέρεσfJαι αύτιp, 

ai.i.a καl αύτοl μετa τών :zαιδίων 
γενόμενοι :zαιδ{α (έJ• τα:tεη·ότητι) 

30 τό βούί.ημα τοϋ σωτi'jρος :zοιήσωμεν, 
ίJ•α σφζομέJ•ων καl δι' ήμϋ.ς τοιού

τους γεJ•ομέJ•οvς τών :zαιδίωv, ώ; 
τα.-τειι•ώσαντες έαvτού; ύ:zό τού 
1Jεοϋ ύψω1Jώμεν · 

!:). Haec ergo debenιus dili
genter adten<leι·e ιιt ne aesti
Ιnatione sapientiae excellentioris 
et profectus ~piritalioι·is 
contenιnannιs quasi nιagni pusil
los ecclesiae, 

sed scientes quod <lictuΙn est: 
tal·itιnι est eni1n regnu1n caeloru1n 
tales efficianιuι', ut etianι 1Ja1'1-'tιli 
sensu sal ventur per 11os : 11011 sol unι 
(autenι sinentes pueros offerri 
Ιesιι, nec solιnn) 11011 prohibentes 
]JUe1·os venire a<l Ιesιιηι 

sed etiaιn ipsi cum pueι·is effecti 
pue1·i, in lιunιilitat.e volιιntatem 

<lonιini a<liιψleamus, ιιt 

exaltemuι· a deo. 

i Ι. Thess. 2, 7 Sf Ygl. Ι. Tlιess. 2, ί - 28ff Ygl. :\lattlι. 18, 4 

13 σοφία; + excellentioris lat. 
1;) διαβεβηκέΙJαι + spiritalioris lat. 
18 καl < )1? 2:! :tαιδία + sensulat. 
23 [ οίοκ] ΚΙ naclΙ Diehl 21.1 (έντα:τεη·ό
τητι) Koe, ygJ. lat. 32 γι~·ομέΙJου; Η 

20 eninι < G 23 (aιιtein-so-
lum) Dielιl, Ygl. gr. 2;) Yenire < L 
28 effecti + quasi ;}' (dann anclι in 
gr. Ζ. 29 (ώ;) :ιαιδίr.ι Koe) 
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κιιί τοιοίiτοι• γάρ τι. δύι·ιιται 1'οείσ0u.ι 
"' ' - ~ - ~ ' ει; ίfJ ι•:rα; υ τιι:rειι·ι·ιι• tΊ.ιυτοv 

ύψωΟ ιίσηιιι", μάί.ιστrι έ:τεl Fι• τοί; 
"' ι ' ' ,., τ 
ω·ι•Jη·gω γη·gιι:rται το »οστι.; ουv 

5 τα:ιl'ιι·ιίισει {αυτιΊι· ώ; τιΊ :rαιδίοv 
τοϋτο, ούτι); iστιv ό μεί;ωι• iιι ηj 

βασιi.Fίιι- το)ι• οι~!}ω·iϊιι·•<. καi ταύτα 

μέι• iστω χgιίσιμιι :r!_)ό; τού; i:ιι
τιμi-:)ι•τιις μαΟητU.; :rι.ιιδίωι• :τροσ-

Ιιι ιμρομiι·ωv τι'[; 'lησοi' τοί; :ι!}οσ

qέgουσιι•. 

ϊστι•ι δέ τ ά :τ α ιδία. κ άι• μ ιj :ιiiσιv 
(ώ; :ιαιδία) :rι.ιραfκοί.οv-ι?Fίv δv
ι•ηται τοί; J.εγομέι·οι;, ϋτι ε:ιε-

15 ι9ηκε μέι• τοί; :ιαιδίοι; ό 'lησοίi; 
τά; χείρας. έ:τ ι{} Fl; δέ έ:το

f!F·ύiJη έκείΟεJ•. καΙ δύι·αμιι• έι•α
ιμίς τοίς :ιαιδίοις διά τιj; άψίjς 
έ:ιορεύΟη ά..""tό το)~· :ιu.ιδίωι•, ***μι] 

20 δυ~·ηiJέντωι· όμοίως τοί; ·~** ,ιιαiJηταίς 
άκολου{)είv τιp 'lησοϋ. 

Είπερ δέ >)λύγlfι κυρίοvt< έστί 

καί τά εί:αγγεί.ικά, καί »ί.όγια άγι·ά« 
καί »άργύριοι• :ιF:τt•ριιψένον«. >>δο-

25 κίμιοι•ιι, άπεσταί.μέι•οι· >>τfj γιJ« καί 
, p- {} ' ' ' ακρι ως »κεκα αg,ιιcιΌι•ιι και ."c:ττα-

:ιί.ασίωςιι, οq:είί.cι τι; εlι·αι εl'ί.ογο; 
αlτία, δι' 1}ν έκτι1Jέμc1'ος τά κατά 
τον τό:ιον ό .1/aτiJawς δ·ύο μέι• 

30 εί:rε τά βουί.1]ματα τοϋ :ιροσcι•η-

2 Lnc. 14, 11 - ! :Ίiattlι! 18, 4 

1 δύναται Ηιι δύι•ασθαι :ΊΙ Η 

12 δι) :ΊΙ :ταιδία + lι!ιius·ιι~odi lat. 
19. 20 *** ΚΙ naclι Dielιl Koe, ,-gl. 
ιat. 2! :τε:τι•Qωμέvον + ω·yeιJtUΙΙb ιat. 
26 ϋ.κρω; Η :?6 27 έ:ττα:τ}.ασίω; + 
ΙΙbundatωn (,·gl. Ps. ll, 7 yω·. lect. ?), 

siιιe dubio ( = ι1ναμφιβύ}.ω; Koe, ,-gl. 
IY, 543, 10) lat. 

scito anten1 qιιoniaιn znιer·i lιuins· 
l110(li, (tUainYis non onιnia quae 663 
clicnntιn· seqni }Jossunt (qnasi 
pιιeri), tanιen }Josuit eis 1nanιιs 

Iesns, ]Jonens anteω ab·ίit incle, 
et Yiι·tιιtenι relinqnens in pneris 
peι· tactιnn abiίt a pιιeι·is, Yi(leli-
cet pneι·is non }Jotentibns seqιιi 
Iesιnη, sieιιt ceteι·i cliscipιιli eius 
peι·fecti. 

Siφιicleιn aιιteιη '·eloqnia clo
mini:ι eYangelica ,,eloqniaι< snnt 
>>casta« et >>aι·geηtιιιη igne exa
ιninatιnnιι, aι·gentιnn >>proba
bileιι, tι·ansιnissuιn >ιteιτae<ι et 
valde >nnunclatuιn<ι »et septies 
ιnundatuιn·<, sine clnbio clebet 
esse aliqιιa iclonea cansa pι·opteι· 
qnaιη exponens ::\Iattlιaens lηιnc 

:?:?ff Ρ,;. ll, 7 

1! IJO:>sint Β 1.; (iιn>ιJosnit μ 
18 tactιιιn Κι, Ygl. gι·. actum Χ 
20 Ie;;nιn] cιlri:;tιtm Β L :;ίcnt 

+ et L 2! igni G 27 mιnι-
datωn sinc ιlnbio] Glosse? κι, doclι 
s. zn gι·. Ζ. 26, 2ϊ 
IJOnen,; L 

:Jo ιna t tlιaι>ns ex-

2-t* 
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νέχΟαι η~ Ίησοϋ τa παιδία, 

οi•κέτι δi προς τa δύο τa έξijς 
έπιrpέρει. Π(!οσψέχΟη μe1• γaρ 
τa παιδία, οvκέτι ίνι.ι μόι•ογ 

5 τ aς χείρας αvτοίς έπι{) tί ό 
Ίησοϋς, άλλά προ; τούτψ ϊι·α καί 
προσεύξηται. !1. γέγραπται δε 
(μετa τοίJτο) οτι καi έπιΟεlς 

τάς χείρας αvτο i; έπορεύ{)η 

10 έκεί0ε1', ov γag προσέ/Jηκε · καί 
προσε'υξάμει·ο; (ι]δύι·ατο γaρ ί.ε
λέχ{)αι · καl έπιΟεiς τaς χείρας 
α ύ τ ο ί ς καi προσευξάμεγο; έπο

ρεύ{)η έκεϊΟειι). 

15 δρα ούιι εi δύι•ασαι μεlζοσι μiιι 

τώι• παιδίω1' τηρε(ίσΟαι λέγε )ι1' τι)1' 
προσευχι)ι• τού , Ιησού, δυι•αμέΜις 

χωρ1Jσαι καi τήι• έπ{/}εσιι· τιϋι• 
20 χειρώι• αvτοϋ έπ' αύτοvς καl τι}ι· 

περί αvτώι• προς τον πατέρα εύχι}ν, 

μικροτέροις δi παιδίοις άρκεϊι• λέγω• 
τψ· έπί{)εσιι· τών χειρώι• αvτοϋ. είς δe 
τa άποδεδομέι·α περi τοϋ τώι• γdρ 

25 τοιούτων έστlιι 1} βασιλεία 
τώι• οvρανώι•, προτρεπόμει·α καi 

τοι• σοφώτατον μι) {περψrαι·είιι τοv; 
έι· τfj έκκλ?Jσίq. μικeοvς μηδe κατα
φροι•εϊν τώι• παιδίωι• καi ι·ψrίωι• έι• 

30 Χριστψ, 
χρ1]σιμον παραλαβείιι aπό τοϋ κατa 
Λουκά'ν τό >>άιο)ν λέγω ύμίι·, δ; έdι· 

32 Lιιc. 18, lί 

locuιn cluas quideω causas osten
clit offerendi pueros, non auteω 
ad cluas praececlentes causas in
tnlit qnae seqιnnιtnr. oblati sunt 
eninι pue1"i non sοlιιιη, ut 1ιια<rι1ιs 
eis i1ψonat, sccl etianι ιιt oι·et. 
9. scriptnnι est aιιt.eιn }Jost lωc, 
quonianι irιpone1ιs eis 1nanus 
abiit i11cle, ct non addidit: et 
orans ωotuit eniιn dicere : et 
i1ιp01ιeπs eis 111ct111ιs et orans abiit 
incle). 

et viclc si potes 
diceι·e quoniaιn 

nιaioribns quicleιn 1ηιeωrιηη ser
vatnr oratio Ohristi, qui possunt 
capere non solulll in}Jositionem 
ηιanιιuιη eins supeι· se secl etiam 
oι·ationenι eius aclJ)atrem pro se, 
lllinoι·ibιιs aιιteω pueι·is sufficit 
inpositio ιnanuum eius. 
clicens auteω taliurιL est eni1n reg
n1ιrιι caeloru1n lωrtatιιr ut nenιo. 
quamvis sit sapiens in ecclesia, 
glorietnr adversus }Jarvulos ( ne
φιe conteιnnet infant.es et pιιeros) 
Oln·isti: 

3 μiν γάρ] γάρ αι1τοίς l\I 8 <μετά Η aιldidit] aιldit G L adιlitιιr Bc 
τούτο) ΚΙ, η~~l. lat. 13 καi :rρ. 27 (ηeφω-μιιω·οs) Diel1l, νgl. gr. 
αvτοίς Η lί τι;ρε<ϊσ{}αι λiγε)ιι• ΚΙ. 

νgl. lat. ιι. Ζ. 22 22 μικροτέροι; 
Koe γgl. lat. τοi; 1\1 Η 231 εl; δέ 

τa] έπ' αύτοιl; .i\1 (Ίrerbla.Ct) 
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μι) δfξητω τι/ι• βασιi.ι·ίιιι• τοίi ι?εοi"J 

ι;1:; :rωδfοι·ιι. δ ov :rωδίοι• ,ιιiι• ι:Jι• 

άi.?.a ι1ι·ι~(! .. τα τοίi π1:τίου" κuτιιρ
γι]σας. γιη)μηο:: ι)f. τοί:; :rωΜnι:. 

,) <))w;) :τιιιδίω•ιι, κιιί λlγοιι• ω>τοί; · 
•οι1κ ι}δυι•ιίΟψ ύμίι• i.ui.ίjσuι ώ~ :τι•ευ
μιιτικοί:; ά).).' ι;J:; σιιρκίι·οι;, ι()ς 

1•η:τlοι; έι• Χριση~. γάί.ιι ύμii; t~:rό
τισιι, ιη1 βριiJμιι;ι, 

10 οί.η γοi1ι• ιj σt~μ'f'(!fl.Gt; τoii κατu 
• Jουκr1ι• τοιαύτη έστίι• · >•:τροσlιι ε
ροι• δi αιiη~ καί βglrμ]. ίι•ιι \ ιιι1τιiJι• 
i.J.πτηταιιι 

15 κuί τά έ~ιjς, 

2t1 

iω; του 
n" 'δ'Ι: 'β ). ' ->:ο; εαι• μ η ε~ ητuι τ φ· ασι .ει ω• του 

iJεοϋ ώ; :ιαιδ{οι•. ού μι) είσfλiJη 

είς αύτιί1•ιι, 
25 σχεδόι• δi ταί; rιvταί; ί.fξεσι καl δ 

.lfiiρκoς μάλιστα τa τελευταία ιrJσαύ

τω; έξfiJετο. 

10. 1\αl ίδού εί; :rροσελ
{) ιύν ε lπ ε ν α ύτιp · δι δ άσ καί.ε, 

30 τί άγαt'Jόν :τοο]σω ϊ1•α σχώ 
ζ ιιη)ν αίώ1•ιο ι•; 

<ιιιοηi;ιηι 11011 coι'Hlll tιι\iιιιη puc
ι·οrιιηι ι·~t ι·e~ηιιηι f•ιιelοηιιιι, serl 
cuηιιιι φιί tJeι· ΙιιηnίlίtιιteΙΙΙ facti 
snnt sic11t J>ιιcι·ί cιι11ι ω;sent scιιsu 

J>eι-fe~ti. 

IHtnc aιιtenι CX]Jositioncιn conι

nιendat apuιl Lucanι positus seι·-
ιno, φιοηίaιη cnnι ιlixisset: >>offe- 664 
re1Jant ei pueros et infantes, ιιt 

tangeret eos, 
viιlentcs aιιtenι ιliscipιιli pι·olιi

bcbant eos. lesns autenι dixit: 
sinite }Jneros venire aιl nιe, talinnι 
est cninι ι·egnιnn caeloι·uιnιι, sta
tinι qnasi convcnientia sensιιi 

}JI'acce<lenti aιlιliιlit ιlice11s: >>anιen 
clico Yobis, 
qni 11011 recepeι·it ι·egηιιιη ιlei 

sicιιt IJneι-, non iιιtι·abit in illud«. · 

10. Et ecce 1ηιιιs acceιle1ιs 
(li;r:it ei: ·nιa.g·ister ύωιe, q1ιi(l ύοιιi 

jacia1ιι 1ιt lια.beωιι ι~itα1ιι (tete1'nωtι ~ 

2f Ygl. Ι. Kor. 13. ll - :) Ι. Κοι•. 3,1-2 
22 Lιιc. 18, 17 - 2:)ff Ygl. ~laι·c. 1U, 13-16 

11 Lιιc. 18, 15 -

:) (ιός) Koe 6 iδυιηίΟΙJΙ' Η 13 pιιeι·οs] paιτιιlοs Β 16 (lixit 
:!8 vorlιeι·: Περ_l τοiί έ:rερωτήσαvτος + eis Β 18, .. 19 stHtim] et sta-
:r}.oυσlov τόν '/ησοiίv καί εlπόι•τος • δι

δάσκα}.ε άγfJ0έ καί τd έξιjς Η 29 δι
δf.ίιr"α}.ε + bοιιe lat. ( ? ) 

tiιη y 20 ωnen + aιηen y 
2~ "29 Et. - ei] VII 1 Ι Sι•cunclιnη ιηa
ttιιιιη. lnt.erι·og~l.\'Ϊt Jρsιιm ιtιιιιs (]e 

tιιr])a (lίCι>JJS L :?9 [bone] κι, yg). gr. 
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καί τά έξιj;. fω; τοi' qιιi (/ixίt. ei: φtί(l?ne ([ίcis ύonu1n ~ 
ηeιηο ύo-nu.s nisi ~ι.n~ιs (le~ιs. 

:τοί.ί.οt δέ έσοι•ται πρώτοι 
έσχατοι, καΙ έσχατοι πρώτοι 

5 (1!), 16-30). 
Έι• μέι• Ψαλμοί; γέγρα:τται, 

c~; δvι·αμlι•οv τοϋ άι·Ορώ:του :τοιείι• 
άγαΟόι·. 8τι ,;ό fJέJ.cι>J' ζωι]ι•, άγα:τιΖιι• 

ψιέρα; lδείι· άγu&ά;: :τιιfσοι· τ;jι· 
10 γί.iύσσάι• σου ά:το κακοϋ. καΙ χεfί.η 

σου τοu μι) i.αi.iΙσαι δόi.οι· · l/κκί.ιι·οι• 
a:το κακο v καΙ :τοίησοι· aγα{)όι•ι·. 

15 

έιοταϋfJα δέ ό σωτι)ρ :τρο; τοι· εl

:τόι·τα· τί ι:LγαfJοι• :τοιιίσω, ϊι•ιι 
20 ζω1)ι• αίώι•ιο1• κί.ηροι·ο,ιο]σω; 

εί:τε1•, c~; τοiί κι·ρίω; άγα{)οϋ έ:τl 

,uηδέι•α ?.ααq.ερομέι·οv ι) τdι• fJεόι·, τn 
τί με έρωτiJς :τερi τού ά;•rι
Οοv;.είς lστιι· ό άγαι?ό;. χqι) δέ 

25 είδέ1·αι, δτι lηαϋι?α μiι• κυρίω; το 
ι:LγαΟον έ:τ/ τοϋ fJεoiί τέτακται ,ιιό

ι·ου, έJΙ aί.ί.οι; δέ καταχρηστικ(ά; 

καi έ:τί έργωι• ι:LγαfJιίJι• καί έπί άν
Ορώ:του άγα{}οv καΙ έ:τi δέι·δρου 

30 ι'.ιγαΟοv, καί σv δ' 

Cωn sit scriptuιn 

et cle honιine ))ono: JJ))onιιs hoιno de 
bono t!Jesaιn·o conlis sni pl'Ofert 
bona«, 
et de angelis ))onis et cle spiι·itιι 
sancto bono et cle filio dei ))ono, 
lιic salYator acl eιιιη qni clixit: 
q1ιid boι~i faciωn, ~ιt lιabeaιn ι·ίtωη 
aetenιanι ? ita responclit, ut pl'O
pιie nιιlli conYeniat esse bonunι, 
nisi tantnιnnιoclo cleo. dicens: 
q~ιicl rιιe clici8 bonuιn ? ~ιnus est 
eniιn ύοιιus ιleu8. sciι·e aιιtem 
opoι·tet, qιιonianι Jιic qιιideιη 

proprie ))οιιηιη soli conYenire clici
tnι· cleo. in aliis antenι abnsiYe. 

aι• εi5Ι]οις καi έ:τ' ύ.ί.ί.ωJ' :τί.ει6ι·ωι· qnocl ergo inYenitur iιι aliis 
τασσόμει•οιι το άi•αΟόν· ov 1'ομιστέοι• (nιnltis) appella.tio boni, non est 
οvιι ,ιιάχεσΟαι contrariηιη 

8 Ρ:;. 33, 13f - 1:3 Lnι'. 6, 45: \'gl. S. 37 5, 17 gr. - ΗΗ Υ gl. Hant:;cl1 
ΤΓ. 34, 2a, 61 - 2:3 \Yie S. 376, 18: ,-g!. )faι·c. 10, 18 Lιιc. 18, 19 

8 ιi;ια:rιϋv + καi Η :η έ:ι:'] 2 nnns] solιιs Β I deιιs + οιnι'-
έ:ri Η Iia Origenis de eadem Ject.ione L 

6 f<Criρtιιιn sit L 24 [deιιs]? ΚΙ, 
yg}. gι·., abeι· s. aιιcl1 S. 375, 15 ]at. Β 
S. 376, 19ff 31 in aliis iη\·ι'ηίtιιr :~-· 

32 <ιnιιltis) Dielι}, ,·gl. gι·. 
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τό JΙ:rοίησοι• rίγω?όιιιι ;τψjς το τ ί fl ε 
l(!ωτrJς :τερί τοιi άγα1Jοϋ; είς 
lστιι• ό r'lγrιΠο; λεί.εγμέι·οι· :τρd; 
τοι• :τv1Jrjμει·οι· καί f·i:τόι•τα δι-

rι δάσκαλε; τί άγα1Jοι• :τοιιίσω; 
ό μέι• οvι• .ι!ατfJαίο;, ώς :τερί 
άγα1Jοϋ lQγov lρωτηfJέι•τος τοϋ σω

τιjρο; έι· τι'[J τί άγα1Jόι• :τοιιίσω; 
U.ι•έγραψει•. ό δέ ,llό.ρκος κrιί Λοvκό.; 

10 qασι τοι• σωτιjρα είρηκέι•rιι. >>τί με 
Ι.έγεις άγω?όι•; 
οvδείς άγα1Jός, εί ,ιιιj εί;, δ Οεό;«, 
c~ς το τεταγμέι•οι• >•uγαι?ος<< οι•ομα 

l:τί τού Οεού μιj ilι• τrιχι?ιjι•rιι καί lφ' 
15 έτέροv I τιι•ός · ού γάρ ?ί aγαfJd; ό 

Οεό;, 
ταvτn ί.έγοιτ' ilι· »άγαι?ο; άι·Ορω:τος 
lκ τοϋ άγα1Jοϋ Οησαt•ροϋ < τιjς καρδίας 
αvτοiί)« Π(!Οψέρωι• τά aγαfJά. 

20 Παί δ σωτijρ Μ ώ; έστιι• 
>>είκιiJΙ' του fJεοϋ τού άοράτοv•<, οϋτως 
καί >>τιjς aγαfJότητο; rιι1τοiί ει'κώι·«. 

καί <l:τl) 
:τω•το; δέ τοiί ύ:τοδεεστέρου, φ 

25 εφαρμόζεται 1j >>άγαΟο;« φωηί, ai.i.o 
σημαιι·όμει•οι• έχει το lq' αύτοv 
ί.εγόμει·οι•, εί:τερ 

ώς μέι• :τρος τόι• :τατέρα >>είκώ~·« 
έστιι• >>άγαfJότητοςιι, ι&;; δέ :τρος τa 

30 λοι:τά δπερ 1} τοiί :τατρος άγαfJότης 
:τρο; αvτόν. i] καl μό.λi.οι• lστιι τιι•ά 
άι•αί.ογίαv :τροσεχιj ίδείι• l:τί τιjς 
aγαfJότητος τοiο fJεoiί :τρο; τοι• 

3ϊ:ί 

lιuic dicto φιο<l ait: 

>>neωo bonns, nisi ηηιιs. densιι, 

quonianι ωnne8 (sicut dixiωus) 
abιιsive ιlicnntuι· boni. unus 
auten1 <lens proprie. G65 

Ipse quο<ιιιe <lωninus, qιιi 
est >>inιago <lei in,·isibilis:ι, sic 
et >>bonit.atis illins iιnagoιι est: et 

sicut ipse <listat a bonitate patι·is 
qnasi inιago bonitatis a principali 
bonitate, sic et omnes, in quibus 
bonitatis nonιen posituιn inveni
tur, distant a bonitate filii. 

1 Ps. 33, 14- 10 ~1aι·c. ΙΟ, 18; Luc. 18, 19 - 17 Lιιc. 6, 45 - 2011 \•gl. Orig. 
{le }Jrinc. I, 2, 13 (\·, 4ί, 2ff.)- 21 Kol. 1, 15 - 22. 211 \·gι. Sap. Sal. 7, 26 

2 τοίί < Η 4 :ιυθόμεvοv Ηιι :ιει
{}όμεJ•οv ~Ι Η 18 (ηj;-αi>τοϋ) Klnaclι 
Koe. ''gl.lat .. S. 3ϊ 4. 13f 2:1 (έ:ιi, Koe 
2;) άγαθό; Koe άγαι?όι• ~Ι Η 31 :ιρό;] 
εl; Η I ιj καi] iίτοι Koe 32 τij; < Η 

gr. 
gr. 
<L 

1 (»fac bοηιιmιι) lnιic Dielιl, ''gl. 
13 onιnes (alii)? Dielιl, vgl. 

15 {leιιs χ* ( + dicitιιr !Jonιιs Β) 
20 qιιί] lat .. lαs ο; st. ώ; 
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σωτιjψ1. όντα εiκ6ι•u ))τι'"jς άγα
Οότητος αύτοϋιι, 1]:ιερ ε:ιι τοv σω

τιjρος :ιρος άγαΟοι• ίlι•Ορω:ιοι• και 
άγαΟον έργοι· καί άγαΟοι• δfι•δροι·. 

5 :ιί.είωι• γaρ 1j ύ:ιεροχι) :τ.ρος τa 
v:ιοδεέστερα άγαΟa έι• τιp σωηjρι, 
κrιΟό έστιν >>εlκι:Jν τιjς άγuθότητοςιι 

uύτοϋ τοϋ θεοϋ, 1j:ιερ ή ύ:ιεροχι) τοϋ 
θεού όντος άγαθοϋ :ιρο; τοι• εί:ιόι•τα 

10 σωτιjρα · ι1ό :ταη)ρ ό :rέμψα; με 
μείζωι• μού έστιι•ιι, όι•τα :ιρο; έτέ

ρου; καί είκόι·α >.τη; άγαϋότητοςιι 

τοϋ Οεοϋ. 

τάχα δέ τοϋ βουί.ι}ματο; έχεται τώι• 
1.5 λεί .. εγμέJ•ωJ' =τρό; τn τί r1;ιαt9ό1· 

:ι οι ι} σ ω; 

(J.έί.εκται δέ :rρος αυτο · τ ί μ ε 
έρωτij.ς :ιερί τοϋ άγαDοϋ; εΤ; 

20 έστο• ό άγαθος) 

το >>όταν :ιοιι}σητε :ιάι•τα τa δια
ταχΟέι·τα ύμίι•, όq;είλετε ί.έγειv, ότι 
δοiίλοι aχρείοί έσμει•. δ rbrμίλομεν 

25 :ιοιijσυ.ι πε:ιοιι}καμει•ιι. έaν γaρ ποιι]
σωμεν πάντα τa διαταχθέι•τα, ούδ' 
ούτως (ιb; :ιρο; τa; ένθάδε ί.έξεις) 
άγαθόι• τι :ιε:ιοιι}καμει• · ούκ llι• 
γάρ, άγαΟώι• όι·των ών ποιοvμει•, 

30 έλέλεκτο δείι• λέγειν έ:ιi τιp :ιε:ιοιη
κέι•αι τa διαταχθέντα το >>δούλοι 
aχρείοί έσμει·ιι. 

3;) 

}>lus antenι distant onιnes boni a 
bonitate filii, qnaιn lJonitas filii a 
bonitate paterna, quoniaιn }>lus 
filius pl'Opinqιιus est patι·i in 
oιnnibus bonis, qnaιn oιnnes filio. 

forsitan antenι et pι·opter ennι 
qni <lixit: qtιiιl boni faciωn., 

·ιιt /ιαbeωιι ι:itam aeter1ιan~, 

lιoc Cln·istus ι·espon<lit acl eιιιιι : 
quid 1ne ιlici8 bωι.tιtιι ? netιzo bonus 
ni8i 1ttιtι.8 

ιletιs, nt illn<l confiι·ιnet 
qιιocl alibi clicit: >>cnnι oιnnia 
feceritis, qnae pι·aecepta snnt 
vol>is, <lebetis diceι·e: servi inu
tiles snιnus. qιιocl debninnιs fa
ceι·e fecinιusιι. naιn etsi oιnnia 

fecerinnιs, qιιae l>ι·aecepta sunt 
nobis, nec sic (qιιaηtιιιη a<l lιaec 
verba) bonnnι aliqni<l fecinιιιs; 

nec eninι, si veι·e bona essent 
qnae facinιιιs, scι·iptιιnι fιιisset, 
ut facientes ea clicaιnns esse nos 
inutiles serYos, 
si pl'Opι·ie conYeniι·et lιοιηiιιibιιs 

ap}>ellatio bonitatis: qιιoniaιn οηι
ne bοηιιιιι nostruιn 

ι. ;, 12 Ygl. SAJ). Sal. 7, 26 - ιu Jolt. 14, 28 - 11'1 \"gl. Ζ\1 s. 374, 23 -
:?2. :η Lιιc. 17, 1Ω 

.) :ri..είων Ηιι :ri.είov :\Ι Η J ύ:rο-
δοχιj ~Ι 22 όταν + δt l\[ 

~:J ήμίν ~I 2; ώι; < ~I 30 πε;τοιη
κέvα.ι Dic!JI, ,·gl. lnt .. γεγονέι•αι :\[Η 
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i/στι δέ κιιτιιχ(.!ηστικιίJ; 
ι.ιι~τά η':τf·ίι• είι·ιιι ιΊτιιΟι'ι 

t' I - •ι "' ~ \ - \ 
ιηιοιω; τ ψ •Ψκκι.ι ι·ω• ιJ.:ro κακοι• κιιι 

;το(ησοι• άγrι Ο ιί ι·ιι . 
."i οlμαι \ δ' δτι ιj :ιυιιίJι• τι) :rροστε

ταγμ/ι•ω• f~Ι' τι~ · lκκ/.ιι•οι• ιΊ:rι) κιικοί' 
κιιί :rοίησω• ιlγω?ι)ι•ιι ι~ι; μέι• :rψί; 
τά ύ:rό τώι• λοι:r(ίη• ιlι•Ορι:ι:ιωι• 

ω 

έπιτε/.οvμηα :rοιFί ιlγαΟόι•, 
ι&; δέ :ιρό; τι) ιΊ.Ι.ιιfJιίJ; **~' 

15 ιi.γαfJιίι·. 

ώσ:ιερ <δ') J>Οι~ δικαιωfJιίσεται έι·ιb
:ιιοιι τοϋ Οεοϋ :rύ.; ζιίJι•ιι. :τάση; ιi.ι•
IJρω:rίι•η; δικαιοσύι··ι1 ; έ/.ηχομiι•ης 
ι&ς οό δικο.ιοσύι·η;. έ:rάι• IJεωρηΟ!i 

2() 1J τοv ΙJεοϋ δικαιοσύιη. οf!τω; οίιδέ 

ι1γα1Jό; χρημι.ιτίσft[ει•] έ1•ώ:rιοι• 

τοϋ άγαΟοϋ Οεοϋ :ιι1;, 

25 δ; :ιρό; τά ύ:rοδεiστερα συγκρίσει 
έκείι•ων άγιιΟός ι'l1• ί.FχΟεfη. 

11 . .lέγοιτο δ' aι• ύπό τιι•ος, 
ώς ύ.ρα γιι·ιbσκωι• ό σωτι}ρ τι/ι• τού 

30 :ιvν1Jαι•ομ.έ1•οv lξι.ι• καl προαίρεσιν 

:ιάι•v άποδέοt•σαιι τοϋ ποι.είι•• τό 
έψικτον άι·ΟριfJ:ιοις ιi.γαΟοι• Εiπει• 

αότιp (:ιvνΙJω•ομfι·φ • τί άγαΟοι• 
:ιοιήσω;) το τί με έπερωτq.ς 

3. 6 Ρι~. 33, 15 - 16 Ps. 142, 2 

7-11 ώς-άγαθόv <Η 12 *** 
Diehl ΚΙ Koe 16 (δ') ΚΙ, ,·gl. Iat. 
21 χρηματίσει[εv] Koe, vgl. Iat. ιι. Ζ. 16 
25 δς v ό :ΊΙ Η δς (ώ;)? ΚΙ, vgl. Iat. 

;ι1ιΙΙ:-;ίνc ι:t 11011 ρι·ι φι·ίe 
ιliι·it11r }ιοηιηη. 

Yeι·c c11iιn φιanclo ιleι·linannιs ·a fiGG 
ηιιι \ο« ct f;ιc·iιnus · l>unHιnιι. φιa11-
tιηη ιιιl coιφaι·atio11cιn cet.eι·oι·unι 

lιοιηίηιιηι 

ηοleηtίιιηι cleclinaι·e ... a ιnaJo .. et 
faωι·e ηbοηιιιη" 

c\icnntιn· IJoιHt φιae faι·inιuR; 
qιιantuιn auteιn acl Yeι·itateιn, 
secιΙIHiιnn qιιοιl cliι:itιn· in lιoc 
loco cιuia ~ιnu.s est bon~ιs. I>Oll\1111 
nostι·nnι non est IJοηιιηι. 
et sicιιt .. non iιιstific·abitιn· in 
conspectu clei onnιis Yi,·ens«, 
qιιoniaιn, φιaηtι11η ad con
paι·ationenι iιιstitiae clei, ωnnis 
iηstitia lΙΟιηiηηιη invenitιιr neqιιe 

institia esse. sίc nec bonιιs in
\"enietιn· qιιisqιιaιn in COllSl)ec·tιι 

<.boni) clei qnantιnn acl con
paJ·ationein ))onitatis illiιιs, 

qιιa111vis qιιantιnn acl ι:onpaι·a

tioneιn ceteωrηηιlιοιηiηιιιη bonιιs 

qιιis a1ψelletιn·. 
11. Diceι·e aιιteιn poteι·it 

quis, qιιοηiaιη sciens clonιinιιs 

(lιalJitιnn et) propositιnn in
teιτogantis satis abesse, ηt fa
ciat vel lnHnanιnn /)onunι. clixit 
ei (inteιτoganti q~ti(l bωιi fα
cίαηι ·~): q~ti(l nιe i·ntet·ι·oya8 

11 facimHι~] aginnιs L 1-1 ιηηιι~ 
+ ιleιιs Β 16 17 instificatιn· G L 
23 (l>oni) Koe, ,-gl. gι·. 30 (Iιa])ί
tnn1 et / Dielιi, ,·gl. gι·. 



3ί8 Origenes, l\Iatthanserιcιarιιng l\latth. Ι 9, 16-30 

ΠΕ(!ί τοϋ άγαΟοv; ι&σεί εί.εγε. 

ιη) :r:αρFσκεt•ασμέι•ο; Wl' :τρό; τά 
ί.εχDησόμπα άι• :τερί τοϋ άγα

Dοϋ :τυι•Dάι•?J τί άγαt?όι• ποιιίσας 
5 ζ on)1• α ι ω ι• ι ΟΙ' κί.ηροι·ομι}σει;; 
εlτα διδάσκει δτι άί.Ι]t?ώ; άγrιt?ός 

είς lστι, 
περί ού καί ό ι·όμο; ί.έγει τό ))aκοvε, 
Ίσρω}ί. · κύριο; ό {)εό; t}μojJ• κύ-

10 ριος (είς) lστιιι · κt•ρίω; γάρ [oj 
σωη}ρ καί κι,ρ{ως κύ!Jιο; κο.ί κt•ρίω; 

aγαiiός ούτό; έστιι•, 8ν :r:εft?ομαι 

πάι•τα ι~Jς άγαt9όι• :τοιFίι•. 
ζηη}σεις δέ :τιv; τιj; άγο.ii6τητο; 

]5 αvτοv :τt•Fί καί τά 

JOJ t•οούμεΙ•α 
f:τό τιί)ι• όσοι· έφ' έιιυτοί; σt•κοψlΙ'

τούι•τωι· τόι• τού 1'όμοv Dεόι· καί 
κατηγορούι·τωι• αύτοϋ α ούδέ :τερί 

2U άνt?ρώ:τοv τάχα ί.έγειΙ' εϋκολόι• έστι · 
πεft?ομαι γάρ Οεοϋ άγα·ι9ότητο; 
:rι•είι• καl 

τό ,,έγw άποκτεt•ώιι ούκ έί.αττοι• τού 

>>καί ζψ• ποα}σωιι, όμο{ω; δέ καl τό 
25 '':τατάξωιι ούχ ή'ττοι• τού ))κάγw 

lάσομαιιι, εί δi καί >>αύτός άί.γείι• 

ποιείιι, lστέο1• δτι ποί.ί.άκι; καί 

ίατρός άί.γείι• ποιεί, ποιιjσας δέ 
άί.γείι• ό Dεός >>:τάί.ιι• άποκαΟfστη-

30 σtJ'((, οΠτω δέ καί άπό άγαθότητο; 

ιle bono ? taιnqnaιn si <licat: cιnn 
sis inparatns ad ea, quae dicnntnr, 
qtti(l 111e itιterrogas de bono, quid 
bo1ιi faciens t:itωn aeten1a1n pos
si<lebis ? et sic clocet quoniaιn vere 
ιιιnιιι8 est borιus. 

consi<leι·a anteιn, qιιοηιοdο boni
tateιn eiιιs ιφiι·ant etiaιn ea, quae 
,-iclentιn· <'ontι·aι·ia esse 

( <1uale est: >•ego peι·cιιtianιιι et >>ego 
occi<laιnιι non ιηiηιιs qιιaηι quod 
dicit: "et viveι·e faciaιnιι et >·ego 
sanaboιι). et si Ϊ}Jse facit doloreιn, 
scire <leiJenιus, qnonianι et medi
cus freqnenteι· facit <loloreιn, fa
ciens eninι deιιs doloι·enι >>iteι·unι 
ι·estitιιitιι. sic et ex bonitate, quos 

8 Dent. G, 4 - Η [[ Ζιι den Beιegst.ellen ygJ. bes. Orίg. ιιοm. Ι, 16 in 
Jeι·. (ΠΙ, 15, lff) ιι. δ.; ,·gl. Haι·nacιc ΤΓ. 42, 4. 66 - 23 Deιιt. 32, 39 -

3 άγαDοiί + qιιi(l Ιιιe ιat. 6 a.ί.η
{)ώ; <:\Ι 10 (εί;) Hn I [ό) ΚΙ 
16 μι) ''ΟοιΙμε,οα] las l.at. an(lεΨs? 

20 τάχα J ... o ταΊfω; )[Η 22f καi 

τό"' λΙ 

2 ι. (\ίcentnr κι, ygJ. gr. ).ε

χDΙ)σόμε,•α liι• 14 qιιοιηο(\ο) (jιtOniaιn R 
15 eiιιs R + omnίa χ I ψirant κι, 
,-gl. gr. sperant χ 23 ι·st + illιιd Β 
20 ε>nim) Ι. antem? ΚΙ, \·gl. gι·. 



l\Inttlι. l!J, 16-3tι 'l'orn. Χ,., 11 3ί9 

ο·vς i:':rιιισι'1' »έπωσε1•ιι · 
»vίοί;ιι τοί; 

:r.u.ιδει•ιηιiJ•ιιι; »:rgoσrι lρετu.ι ύ ??η);· 

τί; γάg ι•ίr);_ οι· οίο :rωι)Fύει :ω τ ιί!!"; 
5 aλί.ά καί >•:rιί.σι1 :rαιδt-fα :rι)()ς <fΙΕΙ' > 
τό :rαι_Jr)ι• οιΊ δοκFί χι1ρίi; εlι•ω ιiί.λά 

λύπης, i'σπρω• δf. καρ:rόι• είρη-
1'tκόι· τοί; δι' αvτιj:; γηιι,ιιι·ιισμέ-
1'οι; ύ.ποδίδωσι δικαιοσ·ύι•ηςιι, διό:rt·ρ 

10 ώς t"!:rωσε1' ύ Οεός οί!τως καl ίάσα.το • 
ύ.λη1?i; γύ.ρ τό »έ:rαισF, καί α.ί χείρες 
αύτοv ίύ.σω•τοιι. εί καί παράδοξοι• 

δέ τό λεχι?ησόμεΙ'ΟI', όμως λεχfJt]
σεται · άγαΟοv ·Οεοv (έστι1• καί αύτό; 

15 ό) ό1·ομαζόμε1·ο; Οιψος ( (αύτοίJ. δς) 
έργοι• σωτι}ριοι• ποιεί έί.έγχωv) καl 
1J λεγομέ1•η οργιj 11VTOV (έ:rεί έστιι• 
aγαfJοϋ {}εοv) παιδt·ύει .. : ϊι•ιι διορ

Οοί). 
20 πολλά δ' άι• ί.έγοιτο 

ο ο δ ' ο β). I 
προς τους ιταμε1•ου; μη .απτε-

σfJαι περl aγαΟότητος IJεov καl »τοv 
25 πλ1}1Jους n"jς χρηστότητας α·ύτοvιι, 

(\ , .. , .., - β 1]1' ευι.ογως t•κρvv•ε »τοις rro ου-
Ι 'J Ι , ' - • I 

μειΌιςιι αυτοιο, ιι•α μη »του :r.ι.ovτov 

τijς χρηστότητας αύτοϋ καl τij; 
άJ•οχ?ίς καl τιJς μακροΟυμ{ας« κατα-

30 φρον1]σω•τες, κατά τι}1• έαυτώι•»σκί.η
ρότητα καί άμετω•όητο1• καρδίω•ιι 
fJησαυρ{σωσιν έαυτοί; »όργt)ι•ιι :rί.εί-

peι·cιιt,it, ψeι·cntit φιn.sί fίlίι.ι~; 

»qιιiι-; cniιn CHt filiιιs, qιιeιη non 
c·οι·ι·i})Ϊt pn.teι·ιι 1 seιl et >·οιηηίs 

ιlί:;cίp\ίωι ιιι\ pι·acsens 11011 \"iιlctur 
csι,;c gnudii seιl ιnaeι·oι·is. post.- tHϊi 
ιηοιluιη antenι fnιctιιl}] })aci
ficuιn iιιstitiae redclet eis, φιi })er 
eaιn cxercitanturιι. pι·opteι·ea siι·ιιt 
})ercutit. ιleus sic ct sa11at; ,-eι·ιιιη 

est cniιn qιιοιl scι·ibituι·: ψeι·
cussit, et ιnanιιs eius sanaYernntιι, 
etsi ·:aιιteιη> ηονιιιη vicletur, qnod 
cliceι·e volo, taιnen dico: boni ιlei 
est ipse qnoque qui (licitur fιιι·οι· 
eius ( φιonia.lJ) 0})\ts salutis opeι·a-
tιιr aι·gnens), et qnae clicitιιr iι·a 
eiιιs ( qnonianι est IJoni clei) corι·ipit 
nt enιenclet. et ιnnlta possιιnt (]ici 
de bonitate eius aιl aeclificationeιn 
honιinuιn 
ιιt non contnι·bentnι· cle bonitate 
(clei et ιle nιιιltitιιcline benignita
tis> ipsiιιs. ιnιιlta eniιn inste »ab
sconclit a tiιnentibιιs seιι, ιιt ne 
»divitias bonitatis eius et (pa
tientiae et) longaninιitatisιι con
teιnnentcs »secιιndιnn dnritiaιn 

COI'(lis sιιi et sine paenitentia 
conlis t.lιesaιn·izent sibi iι·aιηιι, 

ι.ιι Hiob. 5, 18- ι Hebι·. 12, ί- u Hebι·. 12, 11 - ι211 Vgl. Oι·ig.lιoιn. 
ΧΧ, 1 in Jer. (ΙΙΙ, 1ϊϊ, 2ff): έπεί ίlπαξ ι'ύι•ομάσθη θεού ιί καί.ουμέι•η αύτοϋ ιJργιί, 

ξέ1•οv τι έχει κτί .. - ι; \"gl. Rδιn. 1, 18 η. δ. - 2-1 Rδm. 2, 4 - 261 Ygl. 
Ps. 30, 20 - 2';(( Rδηι. 2. 4f 

σ <ιιeν> Lo, ,.gι. Ν τ ι:J δε 

< Η11 ι-11 (έστιν καl αύτό; ό> ... 
(αύτοiί, ο;) Κι, \•gl. ιat. ι8 (ίι•α δtO[!

fJoί) Κι naeιι Dieιιl, Ygl. ιat. 

Η etsi (aιιteιn) (Diehι) Koe, Ygl. 
gι·. et si χ 2-1 (ιlei-benignitatis) 

Dieιιι, Ygl. gr. 2; j28 (pat.ientiHe et) 
ΚΙ, \·gl. gι·. 3ι inιm + πί.είοι•α gr. 



380 Origenes, )latthίίιιseι·ltlarung )Jotth. 19, 16-30 

οι•α, ιjJ• ο!:κ r1ι• έ{)ησαύeιζοι• κρυπτο
μέι·ου »τοϋ πί.ι}{)ο-ι•; ηj; χρ17στό
τητο;« τοϋ {)εοϋ αύτοίς. :rεel μiν 
ο·rι• τοϋ τί; ό ά γ α tJ ο ς καi προ; το 

5 τ ί άγαfJο ι· π ο ι ιίσω; Ι.εί.έχ{)ω 
a δεδυι•?ίμεfJα είς τοι• τόποι· ίδείι•. 

12. Έξιjς δf 
έστι fJεωρίJσαι πώ; 
είρψαι το εί δε {}έ/.ει; εlς τι)ν 

10 ζωι)ι· είσελfJείι•. τιίρησοι• τa; 
έ1•τολάς. lι• ψ πρόσχε; ότι ιύ.; 
έξω τιjς ζωιjς έτι τυγχάι•οι·τι τιp 
:rvι•fJω·ομέι·φ περi τοϋ άγαΟοϋ 

qησι το εί {}έ/.εις εί; τι)ν 
1.3 ζωι)ι• είσεi.·Οείι·. lιofJα δι) ::ητιο 

ποσαχώς έστι ι•ωjσαι το fέξω 

τιj; ζωιj; είι·αι κu.i το εlσεί.Οείι• 
είς τι}ι• ζωιί1•. μιίποτε oiJι• καΟ' 
έ1·α μει.• τρόπον έξω τιj; ζωτj; έστιι• 

20 ό έξω τυγχάι•ωι• του είπόι•το; . 
»έγώ είμι t/ ζωψι. 
καl άί.ί.ότριος ι:Jι• αι)τοϋ · 
κu{)' έτεροι• δε πii; ό έπi γιjς (κaν 

δικαιότατος ιη δύι•αται μει• είι•αι 
25 έι• ηj σκιq. τιjς ζωι}; 

ι.εγωι• · ,,πι•εvμu. προσώπου ημων 

Χριστο; κύριο;. οvεί'πομεJ• έν τfi σκιq. 
αύτοϋ ζησόμε{)α έν τοί; έΟι•εσιν<ι, 

:JO ov μι}ι• έν αύηj ηj ζωfί, aτε σώμα 
fJαι•άτου περικείμει•ο; καi ί.έγωv · 
))τίς με ι}ύσετu.ι lκ του σώματος 

τοϋ fJω•άτου τούτου ;ιι καί · J>κα
Dι}μει·ος έι• χώρf! καi σκιq. Dαι·ά-

2 Ygl. Ps. 30, 20 - 2ι Joh. 
32 Rδm. 7, 24 - 33 :\Iat.tlι. 4, 16 

1;j ζητώ < Η 16 ποσαχώ; ΚΙ. 
νgl. lat. ιιηd ΙΥ, 26!). 11 :rροσεχw; :\Ι Η 
24 ?iJ lot. ]as (εΤι•αι δοκ)ιί .Koc 

φιalll non tlιesaurizabnnt si ab
sconsa fne1it nιnltitudo »boni
tatisιι eius a1) eis. 

12. Post lιoc autenι 

<Iicit: si ι·is iιι 'l:itωn intι·ω·e, serι·a 
ιηαιιdαtα. ubi considera, qιιoniam 
qnasi adlιuc extra Yita1n con
stitnto ei qιιi inteι·rogabat de 
bωιο ita ι·espon<lit: si 'l:is intrare 
iι~ 'l:itωn. lιic aιιtenι requiro quo-
1nodo qnis sit ext1·a Yitanι et 
qnoιno<lo int1·et iιι. τitωn: et ne 
forte secυnclnnι ιιηιιιη qιιi<le111 

ηιοdιιιη sit Ιιο1ηο extra Yitanι, 
qιιi est extι·a entn qni dixit : ''ego 
S\1111 vitaιι; 

alias aυte111 oιnnis, qni snper 
terra1n est ( qnanιYis instissi1nιιs 

esse vi<leatnι·), potest c1ιιi<leιn in 
nnιbra esse Yitae, 

non aιιteιn iη ipsa Yita, cιιιη sit 
coιpoι·e l110l'tis ciι·cιnn<latus et 
<licens: ''qιιis nιe libeι·abit de 
coι·poι·e 11101-tis lιuiιιs 1ιι et: JJSedens 
in ι·egione et in ιιηιbι·a n10ι·tisιι, 

11, 25; 14, Η - 27 Tltren. 4, 2() -

1 t.ltε-sa ιn·izant G a b.scon-
<lita Β J 6 ίηtι·οίι·e Β 23 sιφra Β 
24 tcna G 3() nιιtenι + cst y 



.:\lattlι, 1!1, 11J-3Ι.Ι 'l'ont. ΧΥ, 11. 12 38l 

του« κιιί μηδf:rω υ.οι;JΙ' t~:rί τΙJΙ' CO ψιοιl l1011(lllll1 Yenίt Ϊη teιτaιn 
τιίίι· ζιfJι•τωι• γιjι·. 
καί γa!_J ιj ζωιj οι~ μι)ι·ον τιί)ι• ψ1.ύί.ωι•, 

ιίί.ί.a κιιl τοίi έτι l:ri γίj; Παύί.ου 
;; καl τώι• ά:ιοστrίί.ωι• κεκ!_)ι•μμέι•η 

1'}ι• t~ι• τι!J 0fl'!J. 9 ησί γοϋι· · 1 >>ιί 
ζω ι) ύμίiJι• κt!Κ!.J1•:ιτω σ~ι· τι!J Χ!_ιι
στιp έι• np Onp · ί)τω• ύ Χ!_ιιστο; 

qω'F!_JωOjj, 1} ζωι) Ι}μιί)ι•, n)τF κιιi 

10 ύμεί; σuv αvτιp ψιιοc!_ιωΟιίσωΟε έι· 
δύξn"· τηφίσει; δέ :rάι·ηι τά :ιεgl 
τοϋ »έσω« κιιί τοίi »l!ξω«, ίι•α 

άιιαί.έξn τά κατάί.ί.·ιιί.α τιp ε ί {) έ
ί.εις είς τι)ι• ί:.ωι)ι• FίσFί,{)Fίι• 

15 οίοι• · »δε1ίΟητε οvι• τοίi κvρ{οv τοϋ 

Οερισμοίi. ίι·α lκβάί.π !(!γάτα; εΙ; 
τόν Οcρισμοιι αvτοϋιι · ζητιίσει; i'ά!? · 
, β,. '{) ' , ' 

>'εκ αι.nιι :ιο η•; κω Ft:rε!_) Η-

{)άδε είσlι• οί lgγάται lκβεβί.ημέι·οι 
20 εί; τοιι Οεrιισμοι• τοϋ κυgίοι•, έξω 

~ \ '!I' 'l: β" '{) ' • είσιι• ου ε.,ε ι.η ησω• χωgιοv, κω 

τά τοϋ 1Jε!_)ισμοϋ καί.ιι1; :ιοιι}σιο•τε; 
έργα είσεί.εvσοι•ται είς njι• ζωιίι·, 
κα{}αρισΟέντF; μέι• ••ά:rό ι•εκρώι• 

25 έ(!γωι•ιι τά δέ lι•αιιτίιι lκείι•οις 
:ιράττοι•τε; έργα ζιί)ι•τα, καi μη-
κέτι μέν ι·εκ!_)a 
δέ κατά τόι• 

Οεοϋιι (ζώ1•τα,' 

30 καί l1•εργ1j. 

ί.αί.οϋι•τες ί.έγοι•τε; 
ζιί)ι•τrι ί.όγοι• ι:τοϋ 

• 

\·ίyuι·ιιιη. 

introiiJit anteιn qnis i1ι. ι··ίtαιn, 
abstinens qniclenι se •·a'J O}Jeri1)ιιs 
ιnω·tιιisιι aclpetens auteιη /eis 
contι·aria) opera YiYa, et ianιnιΙin
qnanι qnidenι nιortua loqnens sed 
secnndωn \·eι·bιιηι »dei•< Υίηιηι 

Yi\·a, 

et non lιabens iaιn cogitationes 
ιnω·tnas in col'(ιe secl YiYas. sicιιt 

lf Ygl. Jes. 38, 11 u. δ. - 6 Kol. 3, 3f - lu :Ίiattlι. 9, 38 - 21 Ygl. 
Hebr. 9, Η - 2Θff Ygl. Hebι·. 4, 12 

7 1jμών Η 
\'gl. lat. 

211 (ζώντα; Kl, ι ε-ο qιιοιl] lat. las ίlτε :;t. καί 

Kol:' 1 terra G 
Dielιl, Ygl. gι·. 
:η ianι <Β 

:!;j < (•is contraι·ia '· 

:!6 ε-t iaιn κι ε-tianι χ 
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οvτω δέ έστιν aNu.oγov ρημασι 
<~·εκgοϊς καί rJιί.ιιασι) ζωίjς αlωνίGυ 

5 iι•αΗία*** 

10 

Ι.ο(ισμοίς τοί; κατηγοροfσιι·, δτε 

»τι:ιι• Ι.ογισμίiJν κατηγορούι:τωι• ij καί 
a:tολογουμlι·ωι·<< έι• ψιέρq. κρίσεως' 

σιtJ'ι9ιίσεται μiιι έκεϊι·ο; oi5 οί Ι.ογισμοί 
a:tol.oγovvτuι, d;ιο}.είται δε OV οί 

λογισμοί γίι·οι•ται κατιίγοροι. εi 

τοίι·υν καi ι/μεί; {)έ?.ομυ ε ίς τ ι) ι• 
15 ζω1)ι• είσεί.{)εϊι•, άκούσω,ιιει· τού 

Ι.έγω•τος Ί1ισοr· εί {)έλει; εί; 
τιjι• ζωή~· είσεί.Οείι•, τ1jρησο1• 

τa; lντολά; καί κατa τι)ι• aι•α
ί.ογίω· γ ε τιjς τιϋι• έι•τολιοι• τηριί-

20 σεω; είς τι)ι• ζω·ι)ι• εlσεί.ευσό

μεΠα, γιι•όμΗοι αvnj; ijτοι εί; τa 

iι·δότατα καi μακαgιdπατα ί} (εl; 
τa μέσα ij > δπου :ι:ofJ' ι)μϋ.; φέρει 
τιj; ζωιj; ι} l?.αττόι·ωιι καί δ.μι·δρο-

25 τέψιJJ' 
τιϋι• έι·το}.ώι• ηίρησι;. 

13. Ό δi &κο·ύσα; τιίρησον 
τd; iντολdς λέγει· ποίας; 
ϊι·r~ μά{)ωμει• :ι; οίας μάλιστα τηρεί ι• 

3u 1/,ιιϋ.; inoi.aς ό Ίησοϋς βού/.εται · 
εl:τε γaρ :ι;ρος το :ι; ο ία;; το ov 
μοιχεύσεις, ού φογεύσεις, ov 

eninι snnt op3Γa IHOΓtna et op::n·a 
Yiva, et verba ωortna et veι·ba 
YiYa, ita snnt 
et cogitationes ιnortuae et cogita
tiones vivae. cle φιibus ait apo
stolns: 
))cogitationibus inviceιn accnsanti
bus ant etiaιn clefendentibns in 
clie, cηηι iuclicaveι·it 

clonιinns occιιlta lιοωiηuηι<ι. 

et salYabitnr qniclenι ille cιιins 

cogitationes fue1·int clefendentes; 
peι·iet aιιtenι cιιiιιs fnerint accu
santes. si eι·go et nos voluωns 
i?ιtι·oiι·e in vitωn, aucliaωus di
centenι IesUin: si ~··is i1ιtΓoire i1ι 

t'ίtωιι, serι·a 1narulαta, et secunclιιuι 
nιensnranι observationis ωan

clatonnn ingι·eclienιuι· in ι·itαιιι, 

ant iιι inteι·ioι·a eius et beatiω·a 
ant in nιeclioci·ia aιιt acl qnauι
cuωqne parteω Yitae illiηs, acl 
qιιaηι inclιιxei·it nos 

oJJseιτatio nιandatol'Ulll. 
13. Ille autenι aucliens: se1"

ω nιanιlata 1'€S]Jωιιlit: quae 1 
ιιt cliscannιs qnalia nιaxiωe Ίnan
data Yult nos Iesns obserYare. 
acl quaω inteι·rogationeω clixit: 
nοιι occiιles, 1ιοn aιl~ιlterabis, 1ιοπ 

-!f Ygl. Jolι. 6, 68 - i Rδtn. 2, 15 

-! <ι•ε%ροί; %α1 6ιίμασι) Koe, Ygl. 
lat. :J ***ΚΙ, ygJ. lat. 1~ ά.ιοί.οϋv

ται δε :\Ι ~U είσεί.ει•σόμε&α Ηιι, ..-gl. 
lat. είσελεvσώμε&α )! Η 2~ (εl;-i}) 

ΚΙ, Ygl. lat. 23 Ι. φfροι ? ΚΙ ~-! 1j 
(%αi) Koc 

12 dε>fendC'ntes] accιιsantes Β L 
1:J )JCΙ'ΪCt -accu~antes < G I ρeΙ·iet] 

pe1·ίbit '! I accnsantes μ defen
ιiC'ntcs Β L 1:i, 16 dίcC'nte ilnt 
G L 2:J introrlιιxeΙ·it Β 26 ob
sε>r\'antia L 
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κί.έψεις, ού ιμυδομιιρτυ!!ή
σε ι ς, τίμ υ. τό ιι π υ. η~ρι.ι κ α ί 
τt}J• μητέ ριι καί· ιlγιι;ιιίσεις 
τόι• ;zί.ησίοι• σου ιrις έιιυτr)ι•. κιιί 

5 τάχα < τιιvτ • ;> ιlρκεί ;zρό; τι) ( ίι.' υ ί:τως 
ό~·ομάσω) είς τι}ι• ιlρχψ• τιι·υ. τij; 
ζωιjς είσεί.Uείι•, ούκ ιl':,!ϊωvι·τα.:τρι)ς 

(τό εiσάγειι• το•ά ι-ί;) πί.ειιjτ ψι ι τιιϋ

τυ. καί τά τούτοις ;ιυ.ψι:ιί.ιίσια, ώς τύι• 

10 έι•υχοι• [;ιυ.ρυ.πί.ιίσια] ,ιιιίi; τυύτωιι τώι• 
έντοί.ώιι μηδέ είς τ ι) ι• ιlρχι}ι• τιjς 

ζωij; είσεί.Uείι• δύι•υ.σUω. κιιUα
ρευτέοι· υvι· τifΊ I ΚUJ' έί.ι?είι• βουί.ο
μέιοφ είς τiιι· (ιlρχι)ι• τιjς; :;ωιjς 

15 ά;ιό μοιχείας κu.l q:όι•υυ καί πάσης 

κί.οπijς. ιό; γάρ μοιχο; καi φοι•εύ; 
οvκ είσεί.εύσεται είς τι)ιι ζωι}ν, 
ούτω; ούδέ ό κί.6τωι• · ηj τοιαύτn 
δέ άμαρτίq. ;ιοί.ί.οi τiίjι• ί.εγομέι•ωι• 

2CJ πιστεύειιι τι'[J Χριστι'[J έι·οχοί είσιι• 
έί.εγχύμεJ•οι lν ταίς :ιρυ.γμυ.τεία.ι; τοϋ 
β ' \ '11' ' 
ιου και οι; ;ιιστευοι•τυ.ι χ'jηματι-

κοί; καί τιιίς μέσαι; τέχJ'(ιις a; 
έργά:;οι•ται, ώς ού καΟaροl κί.ο:ιιj;. 

25 ov μύι•ο; δέ ό κί.έπτη; οι~ κ ε ίσε

ί.εύσεται ε i; τ ι) ι• ζ ι•J ιί ι• , άί.i..ά 
καί ό κοιι·ωι·ός αύτοϋ καΙ ό συι•τρέ
χων αvτιp · έι• μέι• γaρ τψ Ήσαtg. • 
γέγρα:τται · >>κοιι•ωι·οί κί.ε;ιτιϋιι άγα-

30 πώιιτες δώραιι, έι• δέ τεσσαρακοστιp 
έvνάτφ Ψαί.μιp κωί.ύεται διηγείσfJα.ι 
»τά δικιιιιόματαιι τoiJ {)εοvιι καi 

fιιι·t-ιιιιι fιιrie,~, ηοιι Jαl8uιιι le8ti
ιηωι·i·ιιιιι ιlice.<;, lιonorα μαtι·eιιι t·u-
·uιιι et ιιιιιtι·eιιt, ct: ιlίliψ;s ρrο.rίιιι·ιιιrι 
t·u·uιιι s·ίcιιl tei μs~ιιιι. ct f'on;it-ιιn 

ista sιιffϊcitιnt ιιt in }JΙ'iΙωiνiιιιη 
(ιιt ita ιlίι·ιιιη) Yitιιe iιιy;-η/ίιιt·ιιr 
qιιis, ιιοη ιιιιteηι ι;ufficiunt IHtec 
Yel ιtlia siιη iliιt istis ~ιιl inteι·ionι 

Yitae intωιlιιccι·e qιιeιnqnaιn; φιί 
aιιteιn praeteι·iei·it ιιηηη1 ΙHanιla

tonnη istonnn, nee in prίηι'ί})ίηιη 
Yίtae ·ίntι·auit. aiJstinenιlnιn est 
eι·go Olllllί Yolenti Ye} in })l'Ϊllι=i- IJ6!J 

pίιιιη Yίtae ·iιιtrω·e al) aιlnlteι·io, 

ab lιoιniι·iιlio, a fnι·to. sicut eniιn 
aιlιιlter et liontieicla non intrant 
i-n t:itanι, sic nee fnι·; in lωe eniιn 
pecC'atnω ninlti etiaιn eorιnn, 

qHi YiclentuΓ cι·eιliιlisse (Ίιristo, 
ίηcιιι-rιιηt, negotia lιnins ιιιuηιlί 

agentes et peenιιiarίos aι·tuH, φιί 
creιluntιn· eis, et ψ1ί operantιn· 

aι·tes istas ωeιlioeι·es, qni oιnnes 
non sωιt nnιnιli ιι fnι·to. non 
soluιn antenι fu1·es non intrant 
·ίn -ι~itωn, seιl nee socii eonnn ncc 
φιi ωηcιιιτιιηt eis; scΙ'Ϊ})tιιιη est 
eniιn in Esaia: >>soι·ii fιιrιιηι ιlili
gentes ιηιιιιeι·a,, itcιn in Psalιno 
qnaιlragesin1o nono pl'Ohibetιn· 

enaιτω·c ;'iustitiasιr ιloιnini et aιl-

16 Yg1. Ι. Κ01·. 6, 9 - 29 Jes. 1, 23 - :J2Ir γgl. Ps. 49, 16 

,) (ταϋτ') Dielιl ΚΙ Koe, ,·g]. lat. 
6 τιvα < )I 8 (τό-εl;> Koe, ,·gl. 
lat. τεί.ειότητα] τά iι•δότατα Koe, 
Ygl. lat. ιι. S. 382, 22 111 [.ϊαρα:rί.ιί

σια] Rιι 14 <άρχι/ν ηί;> ζωιj; ΚΙ, 

Ygl. lat. ζωι)ιι )) Η 2 ι :rραγιωτlω; Η 
24 ώ; ού] οί )1 

-; ,·el] lat. la,;; ι/ st. κai 12 in-
tra\·it G L 18 p~ccatιnn R? G 
!Jε>ccato Β L 2i cοηcωτιιηt Diehl, 
\'gl. gr. η. S. 384, 8 consentiιιnt χ 
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' , β' ~ \ "' r -ω·α,.αμ ωΈΊΙ' ε:τι zειι.εωι· εαυτοv 

»τι)ι• διαΟιίκψιι αότοϋ ό έί.εγχό
μεJ•ο; lι· τι'[l »εί έ{)εώρεις κλέπτψ, 
συι•έτρεχε; αύτι'[lιι (wσπερ πρώτοι• 

5 είρηται) και τι'[l »μετa μοιχώι• τι)ι· 
μερίδα σου έτίΟειςιι, καt (δρα 8τι) 

ούτε κλέπτψ ούτε μοιχόι• είπε 
τόι• τοιοϋτοι•, άλλa συι•τρέχοι•τα ,ιιέι• 
κλέπτrι >>μετa μοιχώνιι δέ τι-Οέι•τα 

10 έαυτοϋ >>τι)ιι μερίδα<<. τόι• δέ fi.εv 
σόμει•ω• είς η)ν ζωfιι• ovδf. ψευδο

μαρτυρείν δεί, έκβάλλεται δέ τιj; 
ζωιjς καί ό μι) :τl.ηρώι• τιjι• Ι.έγοt•
σανlι•τοl.ιjι·· τίμα τόι• πατέρα καί 

15 η)1• μητέρα. άλλa τούτωι• μiι• ίσως 

κρατi]σαι τώι• έι•τολώι· ov :τάι•υ χαλε
πόι• · έργοι• δέ lστιι• (πίί.σlJ•) ύJς μείζοι• 
καί χρι}σιμοι• τοί; διa τι';jι• προτέρωι• 

(έι•τολιίίι•) είσαχΟείσιι• εί; αότι]J' τό 

2ιι άγα:τιίσεις τόι• πλησίοι• σου 
ιός έαυτόJ• πληρώσω. έ:τειδι) καt 

κατa τόι· άπιίστολοι• τό >>οfι φω·εύ

σεις, οό μοιχεύσεις. ού κl.έψει;. 
καί εί τις έτέρα έι•τοί.ι}. έι• τιp λιίγφ 

25 τούτφ άι•u.κεφαl.αιοϋται, έι• τφ άγα

πήσεις τόν :τλησίοι• σου ώς έαυτι)ι•,ι. 

(καt εί πϋ.σα ΕJ•τολή >>έJ• τφ J.όγψ 
τούτφ άι•ακεφαλαιοϋται, έJ• τιp άγα-

sιιιηeι·e ίη ω·e sιιο »testanιentιιιnιι 

eίus consentiens fuι·ίl)ιιs ita: »si Yί
<lel)as fιιreιn, concuιτebas eίιι, qιιοd 
pι·ίιηιιηι dίctuιu est, ίη secιιndo 

anteιn loco: >>et cιιηι adulteι·is par
teιn tuaιn ponebasιι. et vide quίa 
nec ίpsιnn fuι·eιn nec ίpsιnn a<lulte
nnn <licίt, se<l concιιrι·enteιn fuι·i
))US et cιnn a<lιιlteris paι-teιn snaιn 
ponentenι. qιιi vιιlti1ιtrarei1tvitant 
nec falsuιn testiιnonίuιn dίcere <le
bet, expellίtιιr autenι a vita et qιιi 
non *** l10noraverit 1Jatrem sιιuηι 
et ιnα tre1n. se<l forsitanlιaec servare 
ωan<lata 11011 satis <liffίcile est; 
opus aιιtenι est onιnibus, qui per 
nιan<lata pι·aece<lentia in<lucnn
tnι·, qnasi nιaiιιs et ιιtilius quod 
ιnan<lat inplere: clilirιes proxi-
1nuιn t1ιunι sicut tei1Jsu1n, quo
nianι et secnn<lunι apostolιnn 
qιιο<l aίt: >>non occides, 11011 fιιr
tunι facies, 11011 adιιlterabis, et si 
φωcl est aliιι<l nιandatuιn, in lιoc 
Yeι·bo recapitιιlatur: <liliges pro
xίnιunι tuιnn sίcιιt teip3unιιι. et 
si onιne ιnan<latιnn >>ίη Ιιοc verbo 
recapitnlatuι·: dilίges proxiιnιιnι 

3. ;;. 9 Ρ,;. 49, 18 - 22 Rδιη. 13, 9 

2/3 έί.ηχόμει•ος (ώ; κί.έ:rται; συμ· 
φωι•ώι•) Koe, Ygl. Iat. 4 (ιϋσ:rερ 

πρώτοι• είρηται) καί ΚΙ, ,·gl. Iat. 
καΙ ιϋσ:rερ πρώτον είρηται l\I Η ;; τιp 

ΚΙ τοϋl\ΙΗ 6 (δρα δτι) Κοι>, ,-gl.Iat .. 
'j οϋτε κi.έ:rτηι• bis scr. πa 1'i (:rάσιι•) 
Diel1l ΚΙ Koe, Ygl. Iat.. ΗΙ (έι•τοi.ώ-.•) 

Dielll κι Koe, νgl. Iat. I είσr.ιχiJείσιν 

Ηιι, ygl.lιιt.. είσαχΙJέντωι• :\Ι Η 21 i:rει
διί Κι, Ygl. Iat. έ:rεl δέ :\Ι Η 26 τόv] 
τών Η 2'i ff <καl-έαυτόι•) κι, ygl. Iat. 

3 φιο<[] Iat.. Ias δ:rερ st .. ιϋσ:rερ 
Koe 10 φιi + (\·ero)? ΚΙ, ,·gl. gr. 
13 *** ΚΙ naciι Diei1I (inψieι·it man
ι\atιιm et non), ,·gl. gr. 16 opeι·is :~r 
21 aρostoiιιm ~-* < L 2-1 aliιιd est 
G 2U et <Β 
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π1]σεις τοι• :τί.1ισίο1• σοι• ώς έuυτόι•((), 
τέλειος δέ δ πίlσα.v :ιί.ηρώσας έ1•το
λι~ν, δηλοι·ότι τέλειος άι• εϊη ό πλη
ριόσας (καi) τΙJ1' uγαπ1}σεις τον 

5 :ιλ·ησίοι· άοt' ώς έιιvτόν έν
τολψ•. 

14. El δέ τlϊ.ειος οδτος, 

1() ζητι}σαι τι; άι• :ιώ; τοί! ι'fαι•ίσκου 

είπόι•τος τι.ι·ίJτα πάι·τu lrυi.αξά-• I , , , ,, 
μην εκ Ι'fΌτητuς μου· τι ετι 

ύστερώ; άπεκρίι·ατο όσωτήρ ώς μή
(πω) τελείου ϋι•τοςτοίJταvτα πάι•-

15 τα πεποιηκότος, κui ώς συγκατuτι
{)έμεJ•ος τip ταύτα πάντα έποίησα, 
το εί {)έλεις τέλειος εlναι, 
fJπαγε πώλησό·ι• σου τa ύ:ιάρ
χοντα καl δος πτωχοίς, καl 

20 lξεις 1Jησαυρον έι• ούρανip, 
καi δεύρο άκολούfJει μοι. πρόσ
χες οδv, εί δυ~·άμεfJα προς την 
προκειμέ1•ην ζήτησιν κα&' ένα μέν 
τρόπον οϋτως ά:τω•τijσαι, οτι μή-

25 ποτε το άγαπήσεις τοι• :τλησίον 
σου ώς έαυτοι• ύπο1•οείσ1Jαι δύ

ι•ατcι ώς ούχ ·ύπο τού σωτ·ijρος 
ένταίJ{)α παρειλijφΟαι, άί.ί.' ύπό το•ος 

' • ''β ' ι -~ τψ• ακρι ειαι• μη 1Όησαντος τωv 

30 ί.εγομ6·ωv :ιf}οστεfJείσ.f)αι. συι•α
γορεύσει δέ τfί ύπο1'ο1/σει τοϋ :τροστε
fJείσfJαι έ1•ταύfJα 

το άγαπ1}σεις τό1• πλησίοι• σου 
ώς έαυτό1• 

35 ή τών όμοίω1• :ταρa τφ .1/άρκφ καi 
τip Λουκf7 lκfJεσις, ών ούδέτερος 

4 (καί) ΚΙ Koe, ''gl. lat. 5 σε-
αυτόν Η 13/14 μή(πω:· ΚΙ, ,·gl. 
lat. 2-1 οϋτως] talίtet• lat. 

Origeneι Χ 

tuuιn sicut teiιιsuιn· , }Ιerfectus 
(nιιtf\m> est qui inplcverit oιnne 
ιnandatuιη, <ιnanifcstum ηuod 

pei-fectιυ; eι'Ϊt) qui iιφleveι·it et 
l1oc quod dicit: dilige8 proxitn~ιιn 
tuu1n. sicut teiJJSutn . 

14. Si autωn i>~tc est μer
fectus, 
qni cliligit pι·ox·itnunι suum sic?ιt se, 
qnaei·e qnoιnodo dicenti ado
lescenti haec οnι1ιiα 8ert·aι·i α i~ι
ι:etιtute 1nea; q~ιid adlιuc tn.ihi 670 

restat 1 reS}Jondit doιuinus qιιasi 
adhnc nondnnι ρeι·fecto consti
tuto c1ui ha.ec ο?ιι?ι.iα fecit, et 
quasi consentiens ei qni dixit 
lιaec om1ιia feci ι·espondit: si ι:is 
perjectus esse, 1:ade et υende onιnia 
quae possides et da pauperibtιs, 

et lιabebis thesaurun~ in caelis, et 
ι:eni sequere n~e. vide ergo, si 
νossuιnus ad JH'O})Ositaιu quae
stionem secιιndιnn ιιηηnι quidem 
moduιn taliter res}Jonde1·e, quia 
ne forte quod ait: diliges pro
xi1ιzu1ι~ tuu1n sictιt teipsum su
spicari potest non a doιnino po
situιn in l1oc loco, sed ab aliquo 
nescio qno non intellegente sιιb
tilitatenl dictorum istoruιn ad
ditιιιn esse. hoc autem adiectnm 
esse cωnιnendat, 

qιιοd Ϊ}Jsnιn locιιm ~farcns et 
Lncas eX]Jonentes, neuteι· eorum 

2 (aιιtε>ιη) ΚΙ, '·gl. gr. 31 (mani· 
festum-eι·it) Kl, Ygl. gt·. δ dicit :}'* 

< L e::;t μ 10 qιιaere] qucrendUin 
est. Β 36 eornm χ* Pnscl1 <μ 

25 



386 Origenes, l\lattl1iίιιserklanιng )Jatt.]ι. 19, 16-30 

πρ(ιστέΟεικε 

ταίς κατά τόι• τόπον iίπό τοiί 'Ιησοv 
παρrιληφΟείσαις lι•τολαίς 
το άγαπ1}σεις τόι· πλησίον σοv 

5 ώς έαvτόν. καl φ1}σει γε ό κρα
τύι•ωι• τό περί τοiί :ιροσερρίφΟαι 
άκαίρως η)νaγιιπ1}σεις τό1' πλη
σίοιι σοv ώς έαvτό1• έι•τολήι• ότι, 

εl τa αvτά διαq:όροις λέξεσι πιιρa 
10 τοίς τρισlv άναγέγραπται, οvκ ϋ.ν 

τό »!-ι• σοι ύστερείιι ή >>έτι iv σοι λεί
πει« εlρήκει ό 'Ιησούς τίp έπαγγει
λαμέ1ψ πεπληρωκέ1•αι τήιι &γα. 

π1]σεις τόι• πλησίοιι σοv ώς 
15 έαvτό1ι έ1ιτολή1ι · μάλιστα εl κατά 

τό1• άπόστολω• τό >>OV φω•εύσεις« καl 
τa (έξιjς >ικαl) εί τις έτέρα έ1•τολή, 
έ1' τίfΊ λόγφ το·ύτφ aι•ακεφαλαιοiίται, 
τφ · 1 αγαπήσεις το1• πλησίοι• σου ώς 

20 έαvτό1•«. άλλ' έπεί καl κατά τόν 
lllϋ.ρκοι• >>έμβλέ-φας« τιp π/,οvσίφ 
τούτφ (εί.-τόvτι · >ιπάντα ταiίτα έφύ
λαξα έκ 1·εότ-ητός μου«) »1jγάπησεν 
αvτό1•«, 
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έοικεν σvγκατατεΟ'ΈϊσΟαι τιp (έπαγ
γειλαμέι•φ) :ιε:ιοιηκέ1•αι 11 έπηγγεί
λατο :ιε:ιληρωκέ1•αι. έ1·ατε1•ίσας γaρ 

30 avτoiί τfί διω·οίq., εlδε1ι ύ.1·Ορωπον 
εύσvι•ειδ1}τως έ:ιαγγειλάμε1'01' πεπλη
ρωκέναι τάς προκεψέ1•αςέντολάς. οvκ 

aclclidit: 

ιliliges proximum tuurι~ sicut teip
sum. dicet anten1 qni adiectnιn 
Jωc esse clefenclere vιιlt : 

si eacleιn ipsa clίνersis sernloni-
bιιs a tribns exposita sunt, ηuιη
qιιaηι clixisset clonιinus: >ιadlιuc 

uιnHn tibi ι·estat« atlt »ιιnum tibi 
deest« ei qui professιιs est se in
plevisse nιandatιιιn quod ait : di
liges proxi1num tuu1n sicut tei
psu?n; ωaxiιne si secundum apo
stolιιnι qιιocl dicitnr: »non occides« 
et cetera >>et si qιιocl aliud est man
datιιιn, in hoc νerbo recapitιι- 671 
latnι·: diliges pl'Oxinlιιm tuunι 

sicut teipsurn<<. naιn secundunι 
l\Iarcιnn sic dicit: ιιintendens in 
eum« ( qni dixeι·at: >>onιnia lιaec 

serνavi a iuνentιιte nιeaα) >>dilexit 
θlllll« 

vel >>oscnlatus est eιιnl«. 
videtur eninι aclfirmasse pl'Ofes
sioneιn eiιιs, qui dixit se oιnnia 
ea inplesse ***· intendens eninι in 
eι11n ιnente vidit hoιninen1 ex 
bona conscientia confitenteιn se 
ι>roι>osita inplevisse mandata. 

11 l\Iarc. 10, 21; Lιιc. 18, 22 - 16 Rδm. 13, 9 - 211 1\Iarc. 10, 20f 

2 'Ιησού] σίiς l\I lό. 20 σεαυτόιι Η 
15-20 έντολιίν-ώ; έαvτόν ]ιier nut 
Hu nach ]at., hinter 28f πε:rληeωκέJ•αι 
l\1 Η ι j τά <iξιϊς »Καί) Koe, vgl. 
]at .. τό l\1 Η 21 πλησtω Η 27 (έ:rαγ
γειί.αμέι•φ) ΚΙ, vgl. lat. u. S. 387, 10 

10 sunt exposita L 18 est 

aliud Β 2D *** Koe, ,-gl. gr. 



)lιιttlι. 1!1, I Η- :Jιι Τοιη. ΧΥ. J.t 

ιϊι• δέ εll,!η,ιιlι•ιιι• :τ~jο; τιιί; iτ{(!lιt; t~ι•

τολιιί; κιιl τού ι'ίγιι:rιίσt·ις τοι• 
:rί.ησίοι• σοt• ι~ι; έuυτοι• τιjι• κε

q ιιί.ιιιωδFσΤFf.!ιιJ' κι ι/ ι)ιιιψl'!οι•σω· 
5 :rιιρlί.ι:rοι• t'ι·τιιί.ιjι• ύ Μύ.[!ΚΟ; κtιι' 

n Λουκιίς. t:ύ.ι· μιί iiΙJΙl τι; (~1/0/11 ,ιιέι· 

IJ ιίση είι•ιιι τu Yf'/''!'lfi,U{ι•ιι, OV 
:rερl τοί' uvτοί' Μ i.Fί.iχΟιιι. :rιiί; 
ι)έ κιΊι· ιίις οΝJ{:ι(ιι τεί.t'ίφ τιΤι :rψί; έτέ-

\U ΙJΟΙ; [Ι:rαγγcιί.uμlι·φ] κιιi τι/ι• d;•u· 
:r1}σει; τοι• :rί.ησίιιι• ποt• ώς 

έuυτοι• έπολιjι• :rΙ·:rλη(!ωκότι έφ] δ 
Ίησοϋ; το εi Dέί.f·ις τέί.ειος 

είι•ιιι. ϋ:rαγt· :rιfιί.ησόι• σου 

15 τa ύ:rά(?χΟJ'Ηι κιι/ δι)ς :rτω
χοίς κul τά {ξιjς; 

1\αl ιί μέι• μιj κuί :rι(!i αι.Ι.Μ' 
:rοί.i.ιίιι• διαq ωι•ίιι ήι• :r~jός ilλί.ηί.α 
τώι• ιίι·τιγ(!άqωι·, wστε πάι•τα τa 

20 κατά .1/ιιτι?αίοι· μ ι{ σιΨ~δειι· ιίί.ί.ι}
λοι;. ύμοίω; δέ καί τύ. i.oι:ra εί:ιιγγέ-
. " ' β, ~~.s.. 1: "~' r 
ι.ια, κω• uσε ης τις ευο,.ε1• ειι·αι ο 

ύ:rοι•οιίιι• έηαΝJιι :r(!οσeρρίφfJαι οvκ 

είρημέ·ι•ψ ύ:το το·f σωτιj(!ος :τρο; 

25 TOI' :rί.ούσιοι• τήι• UJ'UΠIJUFtς τΟΙ' 
:τί.ησ ίο ι• σου ώς έιιυτοι• έι•τοί.ιjι•. 
ι•vι•l δέ δίjί.οι• δτι 

:roi.i.ιj γέγοι•ει• IJ TQJI' aι•τιγρά'{WI' 
διαφοQά, είτε a:ro ρq.Οιψία; τιι·ώι• 

ηιιιηφιιtιη ι•ιιίηι ΗΪ extrιι cotι~ι·a 

JΙΗιιιιlιιta l'tiιιιn illιHI :';C iιψlι~Yi»sc 

ιlίχί:-;:-;ct ιf.ίfiye.~ JΙΙ"U.Ι"·ίιιι~ιιιι. f1tU1n 
sίc1ιt tei JΙ81t.ιιι, ι·ιψίtιιlΘ et ιtΙιιχi

ιnu nι :\lιιι·ι·ιιs et ιιιl'as ιn·ιιcter
ιni:-;isscnt ιηιιηιlιιtιηη. nisi foι·tc 

<ιuί:-; siιnilia φιiιlcιη ιlicιιt sc"Ι"iptιι, 

ιιοη ιιntc111 <le co<leιn iμsu ιlίι~tιι 
c:,;sc. φιοιιιοιlο ιιut<'JH qιιa:-;ί ηοη

<Lιιιη J1cΙ·fcι·to ei, φιί extra ceteι·~t 
ctiaιn Ιιοι· iιψleYit ιηιιηιlιιtηιιι: 

ιliliye.~ ρ1·ο.ι-ιΊιι1ηιι t.1ιωιι .sic~ιt fe
i]λ~tι1n, Iesιιs Ι'CS]ΙOnιleret: .ςi 1'is 
μerj'ectus esse, nιιle ι·enιle ωη~ιίιι 

qtιae μossίιle8, fl ιla pιιtιperib·u8 ·~ 

nιnltanι eηίηι diffeι·cntianι 

inteι· exeιn μlaria invenin1ns, siYe 

2~ff Ygl. Hiεr. pι·aef. in φιatuor eYangelia: ea q-ιιae. t•el α vitiosίs 
interpretίbtιs ιιι.ιιle eιlίtιι ι·el rι prιιesuιι}ptorίbttt< ίιι~per·itis eιι~endatιΙ pcrversitts 
vcl α librariis dorιι~ίtaιιtibιιs ιιιιt additα stιnt aut ιιιιιtαtα cοι·ι·ίyίιιιus. - Ygl. Har
nack τιτ. 42, 4, 7 Α. 2 ιιncl Orig. ep. ad Αfι·ίc. 5; tom. ίη Hos. = Pllilocal. 
8, 1 (Rob. p. 52, 9): ιu; καί τοJ.μίiv τινα; :rροφάσε1 διορθώσεως μετατιθέι•τας 

ιJίJ.οιοiίι• τιίι• iγκε(μΕΙ'οι• :rερl τά δοκοiίντα άι•ακοJ.οί-Dως γεγράψθαι ιjητά ι•οiίv κτλ. 

3. 12. 26 σεαι•τιίι• Η ; φιίσn Diei11 1 enίm] Ι. aιιt('m? ΚΙ, ,-gl. gr. 
φήσαι ::\1 Η 8 τοϋ < J-Ia 9 κiίι• ΚΙ ,·gl. 2 et.iam + l1oc inψle\·erit R 
lat. καί ::ΊΙΗ 10 [έ:ι:αγγει).αμέι•ψj ΚΙ 

nacl1 Dicl11, ,·gl. lat. η. S. 386, 27 

25* 



388 Origenes, l\lattl1auserklarung ::\Iattl1, 19. 16-30 

γραφέων, είτε άπο · τόλμ'7ς τιJ•ών 
μοχΟηρiiς (είτΕ aπο aμεί.οvντων) 

τής διορ-θώσεως τώιι yραφομέι•ωιι. 

δ είτε καί dπο τώι• τa έαvτοίς δο
κοvιιτα έν τfί διορ-θώσει (f}) :τροστι
Dέντωι• ή άφαιρούντων. τfιιι μει• οvι• 
έι· τοίς aι•τιγράφοις τής παί.αιiiς 
δια-θήκης διαφω1•lαν Dεο-ίJ διδόι•τος 

10 εϋρομeι• lάσασDαι, κριτηρίψ χρη
σάμει•οι ταίς ί.οιπαίς έκδόσεσα · 
τώι• yaρ άμφιβαλλομένων παρa Ι 
τοίς • ΕβδομήκGιιτα διa την τώι• 

aι•τιγράφων διαφωιιίαν τfιι• κρ{σιν 
15 ποιησάμει•οι aπο τών λοιπώιι έκδό

σεων το σvι•{ί.δον έκε{ι•αις έφvi.άξα-
' ' ' 'β . , <. > μεν, και τιι·α μεν ω ε.Λ.ισαμει• ως 

έν τψ Έβραϊκψ μη κείμε}•α (ov 
τολμήσαvτες αvτa πάντη περιελείι•), 

20 τινa δέ μετ' άστερίσκων προσεDή
καμεν, lι•α δηί.οι• fΊ ότι μη κείμει•α 
παρa τοίς • Εβδομήκοντα έκ τώι• 
λοιπών έκδόσεων συμφώνως τψ 
• Εβραϊκψ -:ιροσεDήκαμειι, 

25 

καί ό μέι• βοvί.όμει·ος προ(σ)ίjται 
αvτά, φ δε προσκό-:ιτει το τοιοvτον 
8 βούλεται (-:ιερί τίjς παραδοχής αv-

30 τών ή μΎ]) ποιήση. 

per negligentiam scribentium, 
sive ex teιueritate quorundaιu 
sive })r0}1teι· eos 
qui neglegunt enιendare scriι)
turas, vel ρroι)ter eos qui, quod 
ipsis videtιιr, in enιendationibιιs 
vel adicinnt vel sιιbducιιnt. et 
in exemι)laι·iis quidem veteris 
testamenti qιιaecιιmque fuerunt 
inconsonantia deo })raestante co
aι}tare })Otuίmus, utentes iudicio 
ceterarunι editionιιnι; ea enim 672 
quae videbantuι· aι>ιιd Septua
ginta dubia esse }H'O})ter incon
sonantianι exenιplaιioruιn, fa
cientes iudicium ex editionibus 
ι·eliqιιis convenie11tίa servavimus; 
et quaedanι quidenι notavimus 
quasi 11011 posita in Hebraeo (non 
audentesea omninoaufeιτe), quae
dam autem cum asteriscis addi
diι11us, ut sit manifestnm quoni
am, quae non fueι·unt posita aι)ud 
Seι)tuaginta, ex editionibus ce
teris addiclimus convenienter He
braeo. 

in exeιnplaι·iis autem novi testa
menti lιoc ipsum me posse facere 

-Hf Ygl. Klostermann und Benz TU. 47, 2, 89ff 

2 μοχfJηρίiς + (είτε ά."Ιό άμε- 1-!/1;) inconsonantian1 χ* cοη-
).ούντωιι) Koe Elt, Ygl.lat. 5 tαυτοίς] sonantiam ρ 
έν αVτοίς 1\Ι 6 (ή) Koe, Ygl. lat. 
17 (ώ;) ΚΙ, vgl. lat. 20 μετά 1\Ι 

2ί προ(σ)1ϊται Koe 30 ::τοιήσει l\Ja 
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:\Iattlι. 1 U, Hi ·- 3U 

Dff Nicht = S. 388, 27ff 
Harnack TU. 42, 4, 37 

Τοιn. XV, 14 389 

Sίlle ιιω·icιι\ο 11011 ji\Ita\'Ϊ. tantΙIIIl 

sιι:ψiciones cxιιoncι·c nιc dcbω·o 

ct ι·ationcs cansa::~φιe sιιsιιici

υηιιηι, non cssc iιU"ationaiJile cxi
stiιnavi, sicnt in lιο~ loco φιοιl 
dicitω·: diligeι:ι proJ:i ιιιωn t·ιι1ιιιι 

sicut tei J181ι-ηι, qιιωιiaιη aιηιιl )laι·
Clllll ct Lucanι μο::~itιιm ηοιι cst. 
iudicent antcιn qni possunt, 
ιιtηιιη vera Rint qιιae tι·actanιus 
an falsa. 
Taιnen qnasi posito etianι hoc: 
clΠiges pι·οχiιιιuιιι ttιunι sicut 
teipsu-nι, age aliteι· tracteιnus 
lnιnc locuιn. scri11tιιιn est in 
cvangelio quoclanι, quocl dicitιu· 
secunclunι Hebraeos (si taιnen 
placet alicni snsciρeι·e illnιl, non 
ad anctoritatem, sed ad ιnani

festationeιu pror)ositae quae
stionis): >)dixit, inqnit, ad euιn 

alteι· diYitιHn: ιnagisteι·, qnid 
bοηιιιη faciens vivaιn ·~ dixit ei: 
hoιno, legeιn et prophetas fac. 
resρondit ad eu1n : feci. dixit ei : 
Yacle, vende oιnnia qιιae possides 
et cli\·icle paιφeι·ibιιs, et veni, 
seqιιeι·e nιe. coepit aιιten1 dives 
scalpere capnt snuιn et non pla
cιιit ei. et clixit ad euιn donιinns: 
quoιnodo dicis: feci legem et 
prophetas 1 qιιonianι scriptuιn est 
in lege: diliges proximnιn tuωn 
sicnt teipsnm, et ecce ιnulti 
fι·atres tui filii Abι·ahae aιnicti 

sunt stercore, ιnorientes pι·ae 

faιne, et dωnus tua plena est 

14 aliter: Ygl. S. 385, 23f - lδfl Ygl. 

2! fac < y 31 legem feci L 



390 Origenes, :1\lattlιiίuserklii.rιιng l\Iattlι.19,16-30 
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ό τo{J'V1' {}έi.ωΙ' μι} παρερρίφUαι 
έιοταϋ{}α τήν aγα:η]σεις τον πΙ. η-

20 σ{ον σου ώ; έιιυτον έJ•τοϊ.ι]ν. 
αυ: aί.ηfJιϋ; v:ι;ο τοϋ κυρ{ου μετa 

τaς :τροτέρας εlρ1}σUαι τότε, έρεί 

δτι ήρέμα καί aμισιϋς έλέγξαι 
25 βου/.όμε·ι•ος ό σωτι)ρ 1J,ΙΙώΙ• τοι• 

πλούσιοι• έκείJ•ον ώς ούκ aλη{}εύω•τα 
έJ• τιp είρηκέ1•αι καί τf}1• aγα:ι;1}σει; 
το1• πλησίο1• σου ώς έαυτο'' 
έ'·τολijν τετηρηκέJ•αι, έφη αύτψ το 

30 εl {}έϊ.εις τέλειος εl,•αι, v:ι;αγε 
πώί.ησόν σου τa ύπάρχο1•τα 
καί δος πτωχοίς · ούτω; γaρ 
ψω•ήσn aί.η{)εύωι• περί τοϋ τ1l1' 
aγαπι}σεις τΟ!' :ti.1]U{O!' σου 

35 ώς έαυτο1• έ'•τοί.ήJ• τετηρηκέναι. 

18 :ταr?ρίφθαι Η 211. ~8. 3:) σeαυ· 
τόι• Η 21 άi.ί.ά ~Ι 2-1 άμισώς 
Dielιl Koe, \"gl. lat. άμiσω:: )!Η 

33τ7ιν<Η 

nιnltis bonis, et non egreditιn· 

onnιino aliqnid ex ea ad eos. et 
conveι·sns dixit Siιnoni discipnlo 
suo sedenti apιιd se : Simon, fili 
Ionae, faciliιιs est caιuelιιιu in
traι·e per foranιen acιιs quaιn di
vitenι in regnιnn caelorιHn«. ve
runι est ergo, quia non inplevit 
di,·es ιnandatιιιu: diliges 11ro
xinιu1n. tuιnn sicut teipsu1n, qui 
mιιltos des}Jexit }Jaιψeres et non 
est eis }Jartitιιs aliquid de tantis 
facnltatibιιs snis. inψossibile est 
eniιn et iιφleι·e nιandatnnι qnod 
clicit: diliges proxi-ιnum. t'lιu-nι sicut 
tei1JS'Iιιn, et esse clivitem, et nιa
xinιe tantas possessiones lιabeι·e. 
qιιi eι·go non aestinιat esse ab
iciendιιnι verbuιn lιoc qιιasi fal
sιιιn ιliliges proxitnιιnι tuutn siωt 
tei1Jsunι, sed reci}Jiendιιnι quasi 
veι·ιιnι a donιino dictnnι, dicet, 
non satis argιιitione aι)eι·ta, 
sed qιιoniaιn strictinι et non satis 
odibiliteι· volens aι·gnere divitenι 
illuιn cloιninιιs nosteι· quasi non 
Yera clicentenι, CfUOd ait se in
})levisse etianι illιιd ιnandatιιιu: 

diliges 1»'oxitnutn tuutn sicut te
ipsutn, dixit ad eιιnι: si 'l:is per
fectus esse, 1:ade vende οιηtιiα quae 
11ossides et da 1Jau1Jeribιιs; sic eninι 
a1ψarebis dicere verιιιn, si di
lexisti aut diligis 1JΙ'oxitιιutn t'lιutn 
sicut tei pstιtn . 

;) ionae χ* ioann~ μ ί reg-
no )' 22 dicet <qιιοιιίam)? Elt 
23 aperta y* reperta L 2-1 sed :s:* 
< Q I stι·ictiιn R G L strictιιm Β 



)[attiΙ. 19, 16-30 'Γοιη. ΧΥ. 14. 15 

15. 'Εάι• δέ τις τ!ί ύ.J•Ορω:ιlηι 
έ1•ορώι• άσ0FJ'εί~ καί τι'[J δυσκόί.ως 
ll.J• τιι·α το τοιοίJτοι• 

ύπέρ nj:; έ1• Οεq1 τελειότητα; 
δ ποιijσιιι κατaqροι•fj μέ1• τής λf;Εως 
τρά:τηται δέ έ:ι' ά).).ηγορίrι;, δυ
σωπηΟήσεται έκ τι••ωt• καΙ Έί.
ληvικίiJΙ• ίστοριι7Ίν, έ1• αίς διά τψ• 
παρ' "Εί.).ησι σοq;ίαν ίστοροϋι•τυ.ί 

10 τtJ•ες το έιιταϋfJυ. τψ :ιί.ουσίφ ύ:tο 
τού σωτtj(!ος εlρημέι•ον :τΕ:ιοιηκέι•αι. 
Πράτητυ. γάρ 

τον Θηβrlίοι· έί.όμε1•οι• δι' έί.ει•Οε
ρίαν (τij; ·ψυχής αύτοϋ) καί :ταρά-

15 δειγμα εύτεί.οϋ; βίου καί (ώ; ψετο) 
μακάριοι· έαvτο1• :r.αρασηjσαι βου
λό,ιιεJ•ον τοίς 'Έί.λησι μηδε1•ος (>>τοϋ 
κόσμου τούτου<<) χρ'!7ζοντα, φασίν 
d:r.οδόμε~·ον :τii.σαι• τψ• ούσίω• τψ 

20 Θηβαlων δήμφ δεδωρήσΟαι, 

25 

μετά τοϋ εlρηκέ1•αι ότι >>σι}μερον 
ό /{ράτης Πράτητα έί.εvΟεροί<<. 
εί:r.ερ δέ δι' 'Εί.ί.ψική1• σοφlαι• καί 
δόγματα έλεvΟεροϋντα η)1• ψυχήν 

τού I aι•·Ορώ:r.οv το τοιοϋτό1· τις 
:τε:r.οίηκε. 
πώς ο1Ίχί ,ιιiiί.λον δv~·ατον το τοιοϋτοJ' 

30 πρiiξal τη•α μνώμε1'01' (δέχεσΟαι.Υρι
στοϋ έν) έαυτι'[J τήν τελειότητα; εl δέ 
καί d:r.d njς Οεία; γραφής :τεισΟij1•αί 

lfi. ~i φιir-; auteιn aS}Ιicicns 

Ιηιιηaηaηι iιιfiι·ιnitateιn et dif
fic·ilc lιoc }1\ttan~ lιoιnineω 

ιιosse iιψlcι·e. clespic·iat \'eriJa et 
acl ιιllegω·icuιn r-;e intellectuιn 

cοιπcι·tιιt. andiat etiaιn lιistoriaιn 
φιοι·Ηηι\aιη gentiliunι, in qna 
lH'O}Ιteι· sa}>ientiaιn ιnnndi refe
nιnt.. φιοcl lιic doιninns diviti 
face'l'e ιnanclat, 

qnenclanι Tlιebaeuιn fecisse ι>ι·οp
teι· libeι·t.:'ttenι aniιnae snae et 
exenψlιnn Yitae facilioris, et vo
lenteιn se beatιιm deιnonstrare 
gentilibns et nihil >>Inundi istius« 
oρus habentenι traclidisse on1neιu 
substantίan1 sιιaιη poι>ulo The
banoι·nnι. 

si ergo ι>ropter saι>ientiaιn gen
tiιιιn et clogιnata liberantia ani
maιn 

(sicut illi }Httabant) 
hoc facere νοtιιit· Ιιοιηο gentilis, 6ϊ3 

qιιomodo non faciliιιs potest 
facere, qui concιψiscit in se 
sιιsciι)ere Clιristi l>eι·fectionem ~ 
si aιιteιn et cle divinis scri-

12 lf Υ gl. Hieron. in l\Iattl1. 150 D: lιoc enim et C.rateB Jecit plιiloBoplιιιB, 
ct multi alii dit:itia8 cotιtetιbpBertιnt; vgl. Harnaclt τιτ. 42, 4, 98 - 17 \'gl. 
Ι. Κ01·. 7, 31 

6 τρα:-ιιjναι ~Ι 8 αίς Diel11, Ygl. 
lat. ol; ΜΗ 14 (τής-αιΠοϋ> ΚΙ, 
Ygl. lat. 1 ί (»τού κόσμοι• τούτοιχι) 

Koe, ,·gl. lat. 24 έλεvlίεροϋντα ΚΙ, 
Ygl. lat. έJ.όντα l\1 Η 2ί του < Η 
ΙJΟ (δέχεσθαι-iν) ΚΙ, Ygl. lat. 

5 inplere] lat. las :τληeώσαι st. 
:τοιησαι Diehl 1ό Ι. fι·ugalioris ? ΚΙ. 
vgl. gr. 15116 volentem ρ Yolens χ 
23 l. genti(li)ιttn? Diehl, ,·gl. gr. 
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τις βούλεται περί το·ϋ πράγμα δ1-Ψατο1• 
εlναι το τοιούτον, aκο1-•σάτω τών 

ίστοροvμέΙ'ωΙ• ύπο τοϋ .ιlovκa έν 
ταίς τώ1• ά.."tοστόί.ωι• Πράξεσι 

5 περl τώι• :τροτρα:rέι•των ύπο njς 
έν τοίς ιi."tοστόί.οι; δvΙ·άμFως :rιστεύ-

• β - .. ' \ ' ειν και ιοv1• τει.ειω; κατα τον 

'Ιησού ί.όγω·. 
οfJτως δ' έχει τά ρ1}ματα' »πάι•τες δέ 

10 οί :τιστεύσω•τες έ:τί το αύτο εlχον 
... . 
απαντα κοι1•αιι 

καl τa έξιjς, 

15 

έως τού 

»αlνοfu•τες το1• ΟcοΙ' καl έχοντες 

20 χάρι1• προς δi.ο1• τοι· λαόν«. καl μετ' 
όλίγα πάλιν έ1· τfj αύτfί γέγρα:τται 

βίβλφ 8τι »τού πλήθους τώ1• πιστεv-

25 

, J. δ' \ \ ' οντων ιιν καρ ια και ψvχη μια« 

καί τa έξής, 
έως τοv »ήγαγε το χρήμα καl έθηκε 
παρa τούς ιl.ι"lοστόλοvς«. 

30 εlτα έπιgέρεται τούτοις τa περl 
τού 'Ανανίοv καl τής Σαπφείρας, 

35 

ιi."tοδομέΙ•ωv μέ1• »κτήμα« έαvτώι•, 
Ι'οσφισαμέΙ•ων δέ ιι&πο τής τιμής« 

καl ούχ ο).ον W.λa μέρος ά."tοθεμέ-

9 Act. 2, 44ff - 19 Act. 2, 4ί 
3011 Ygl. Act. 5, lff 

1 πριiγμα Ηιι, vgl. lat. σ:rέρμα :\Ι Η 
6 7 :τιστεύειν < 1\1 9 ιjητά Η 28 ιίγαγε] 
ip•εγκει• χ τ 

})turis placari quis vult, quoniam 
})Ossibile est quod })I'aecipit Chri
stιιs, audiat historiaιn de Actibus 
a ι)ostolonιn1 

ita conscriι}tanι: »oιm1es auten1 
qui crediderant in idiι)sum habe
bant omnia cOJnmunia, 
et possessiones et su bstantias 
vendebant et dividebant, ι}rout 
quisque opus lιabebat. cottidie 
autem perιnanentes in idipsuιn in 
tenψlo, et frangentes in don1ibus 
panem, ρeι·cipiebant cibun1 cum 
laetitia et sinφlicitate cordis, 
laudantes deum et l1abentes gra
tiall1 ad universum poι)ulum«. 
et μost ιnodicum iterum dicit: 
»multitudinis auteιn credentium 
erat cοι· et anima una, 
et nen1o eorum dicebat aliquid 
sιιunι esse, sed erant illis 01nnia 
comn1uniaα 

et cetera. 

in quo loco intl'Oducitur de Ana
nia et Saιψl1ira 
coniuge eius, 
qui vendiderιιnt >ψι·aedium« su
um et »de })retio« praedii partem 
aliquam subtraxerunt 

22 Act. 4, 32 - 28 Act. 4, 37 

2 praecepit L 23 cοι· + unιιm L 
30 (11istoria) de Koe 



:\lattl1. 19, 16-- 3U Τοιη. ΧΥ, 15 

~·ω1• παea τοίς )Jτώι• ι:L'"Ι:οστόλωι•ιι 

ποσί, 
καl διa τούτο έπί άμαeτίf! :ταfJόιιτωv 

' ' ' "ξ ' :.τ. τα αναγηρ~μμε1•α. α ιοι γαρ •1σαν 

5 τού έκ -θείας έ:τισκο:τίjς ιL'"Ι:ολαβείν 
έι•ταύ-Dα το ήμαρτημένοιι διa τον 
~·οσφισμόν, lνα κα-θαρώτεροι ά.'"Ι:αλ
ί.ιιγώσιν άπο τού βlου (τούτου), 
καΟαρ-Dέντες τfί άπαντησάσrι αvτοίς 

10 παιδεύσει έν κοιι•φ -Dω•άτφ, διa το 
' ' κιιι :τεπιστεvκε~·αι 

καί ·μέρος τι παρa τοvς πόδας τώv 
ά:τοστόλωι•ιι τε-Dεικέναι. 

Δοκεί δέ μοι οτι ))άκούων 

15 'Ανανίας τοvς λόγους τούτους« διa 
τοϋτο )Jπεσwι· ά:τέψvξεν«, έ:τεl οvκ 
ή1•εγκε το1• έί.εγχον (Πέτρου). άί.λa 
βασανιζόμενοςτοσούτον έκολάσ-Dη ώς 
καl έκψύξαι, καfJικομέ1•ων τώv ).όγων 

20 Πέτρου τής ψυχής αvτοv. καl ov 
Πέτρον γε 1•ομιστέον ένταύ-Dα άνrι
ρηκέι•αι τον Ά1•ω•ίαν, ά).).' έκεί1•ο1• 
μι) ύ:τομεμεΙ·ηκέ1•αι τή1• σqοδρό
τητα τού είπόντος προς αVτο1• Πέ-

25 τρου · )Jδιd τί έπλήρωσεν ό σατανάς 
η)ν καρδίαν σου;« 

30 

καί τά έξijς~ 

12 Act. 5, 2 - 1411 Act. 5. 5 
25 Act. 5, 3-5 

8 (τούτου) ΚΙ, vgl. lat. 9 κα
{)αρtJέιιτες Diehl ΚΙ Koe, νgl. lat. 
τιμωeηΟέιιτες 1\Ι Η 1S τε1Jηκivαι Η 
17 (Πέτeοv) Diehl ΚΙ Koe, Ygl. lat. 
18 βασανιζόμενο; + in se Iat. 

et ideo ιιassi sιιnt qnae ιιassi sιιnt. 
cligni eniιn erant 

in hoc saeculo rcci}Jeι·e sιηιηι pcc
catnιη <propter ι·a ptιnn~ , ιιt mnn
cliores cxeant ab hac vit<ι, ιnιιn
dati castigatione sibi inlata per 
ιnorteιn cοηιηηιηeιη, qιιonialll cre
dentes erant in Clιri:>tuιη. 

Pnto autenι (JllOniam )•au
diens .Ananias lιaec verba« ideo 
))cadens expn.'avit", qnonianι non 
sustinιιit argnitionenι Petri, sed 
crιιciatus in se adeo est punitus, 
ut etiam expiraret, verbis vi
delicet Petι·i catechizantibus ani
ιηanι eins. nec Petrιnn lιic ae
stinιare debι:-nnιs int.eι-fecisse Ana
niall1, secl illunι non sustinnisse 
acritudinenι verborunι Petι·i di
centis acl se: ))nt quicl replevit 
satanas cοι· tuιnn, 
ut ιnentireι·is spiritui sancto et 
fι·auclares cle pretio pι·aeclii l 
nonne ιnanens tibi nιanebat, et 
venclitunι in tna eι·at. potestate 1 
quid qnoniaιn posιιisti in coι·de 
tuo faceι·e reιn taleιn 1 non es 
ιnentitus lιominibus sed deo. aιι-

24111 Ygl. Harnacl{ T'C. 42, 4, 24 -

3 sιιnt passi G 6 ; peccatum 
sιnnn L 7 (p1·opter ι·aptιnn) Diehl, 
Ygl. gr. 19 etiam χ* <ρ 20 cate
chizantibιιs] Ιat.lasκατηχουμiι·Μ· nsw. 
st. καfJικομiι•ωι• ιιs''~"· 27 et] ιιt G 
33 hominibιιs mentitιιs Β 
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1! - ' ' , 'β ' ι;ως του »και εγει•ετο φο ος με-

γας έπl πάι•τας τοVς άκούοντας«. 
5 είκός δε :τρός τψ· τοϋ Άνω•ίου 

άπόδοσtJ', έι• ll :τΕρt τοϋ Πέτ(!ου \ 
ά:τελογησάμε#α, έι·ση}σεσDαί τll'a 
διά η}ι• Σά.;;φειρω•, έ:τΕt uϋτη 
'ψ7} είδυίrι τό γεγονός είσiji.DE. 

10 καl άπεκQίΟη πρός αvτΎ}ν δ Πέτρος 
λέγωι· · Εί τοσούτου τό χωρίον 
άπέδοσΟε; εί:τούσης αvτijς · το
σούτου, δ Πέτρος :τρός αvη}ν φησι · 
τί ότι συι·εrrωι•ι}ΙJη ύμίν :τειράσαι τό 

15 πι•εϋμα κυρίου; ίδού οί :τόδες τών 
Οαψάι•τωι• τόι· ίi.ι•δρα σου έπl τfi 
Dύρq. καl έξοίσουσ{ σειι. )>έπεσε« γaρ 

))παραχρ?jμα« καί αvτή >>:τρός τοvς 

πόδας αύτοϋ καl έξέψυξει•«. άJ.λa 

20 λεχDείη άι· 8τι κάκΕlι•η, έπι.;;λησ
σομέι•η καl βαρηΟείσα την ψυχήι• (πij 

μb• ύ:τό τού έπl τfi άμαρτ{q. έί.έγχου, 
πij δε έπl τιJ τοϋ άι•δρός σvμφορij. 

καl λύπrι τιΊ περl αύτού, π1} δε 
25 έπl ηj κατά τόν Dεόν λύπn) 

έξέψυξε, προεωρακότος τού Πέτρου 
τφ :τνεύματι τό άπαντησόμενοι• αvτfj. 
ταύτα δε ήμίν όλα εfρψαι βουί.ο
μένοις κατασκευάσω τό δυι•ατόν 

30 εl~·αι, βου/.η{}έι•τα τιι·ά τέλειοι• γε
ι•έσΟαι :τεισΟijναι τφ 'Ιησού J.έ
γοιοτι · ϋπαγε πώλησόν σου τά 
ύ:τάρχοντα και δός πτωχοίς. 

γει'Ι'αlωι· δ' οlμαι καl έχόι•των τά 
35 χαρακτηρίζοντα τόν έπ{σκοπον πάντα 

, ,J; ' .Q \ ' 
εργοι• ,1ι• προτρεψασ·vαι τους και 

diens autem (inquit) Ananias 
verba haec cecidit et expiravitc<. 

911 Act. 5, 7-10 - 2ό \"gl. ΙΙ. Kor. 7, 10 

; άπελογισάμεθα l\I iv-
στήσεσ()αι Hu iι•στήσασθαι l\I Η 

674 
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δυι•αμ{ι·ους :κιιί :τε ι ι?ομέι•οι•ς τ !ί :τ ρο

τgo:τfl κιιί διa τού :ταgέχt·ι ι· εκ τού 
κοιι·οϋ αί-τοί; τa iqόδια καί ii}./.ot•ς 

E:lt τοvτο Π.ll!JllΚil}.FίΙ' • iγ{ι•ετο γάρ 
5 ι'.iι• είκώι· τι; τoiJ κιιτc! τοv; ιί:τοστό

/.ους τι}; συ,ιιqοJJ'ία; η~ι· :τιστευόι·-
τω1' βίου. • 

Hi. Ζητιίσω ι)' i.ίι• τις <aκο
λούΟως) δτι, ε'i:τερ τέί.ειός έστιι• ό 

lU πάσας lχω1' τaς aρετaς καί μηκέτι 

<τι) ιί:το κακία; :τράττωι•, πώς 

τέλειος γέι·οιτ' ι'.iι· ό :τωλήσας 
!αυτού τa ύ:τάgχοι•τrι καi δοv; 
τοίς :ττωχοίς. iστω γάg τιι·q 

15 τούτο :τε:τοιηκέι·αι, :τώ; δ' av καί 
άόργητος γέι•οιτ' uι• ΜJQόως, εί τύχοι 
εVέμ:ττωτος (;:η· είς οργι}ι·; 

πώς δέ καi iil.υ:τo; 

20 καί κρείττωJ' :ταJ'τό; ούτιJ·οσοVJ' 
συμβιjι·αι δυι·αμέι·ου (τοϋ) τιjι• λύ
πηι· :τροκα/.οvμέι·ου; 
πώς δέ καi iξω φόβου :τάηη έσται 

τού περί :τόι•ιιJΙ' ij ίJω·άτου ή τώι• 
25 όσα δύι·αται τι)ν lfτι aτεί.εστέρω· 

' β- I δ' I r ψυχηι• φο ησαι; τιι•α ε τρο:τοι• ο 

d:τοδόμει•ος τά ύ:τάρχοl'τα καi 

διαδοvς :τ τ ω χ ο ί ς i έκτός έσται 
πάσης έπιίJυμίας; ί.έγοι γaρ U.ι• τις 

30 δτι δυι·ατόι·, παρ' αύτό τό a:τοδt
δοσΟαι πάι·τα τa ύπάρχοl'τα :τα
ίJόι·πι τι άι•ίJρώ:τιι•οι· ύπό τιjς :τει•ία;, 
μετω•οfισαι μέι· ε:τί τψ τετοl.μημέιψ 
ε:τιίJυμ ijσαι δέ τ i}ς :ταρα:τί.ησίου 

12 Ygl. Ι. Petr. 3. 15 

8 ( ο:κοί.ού{Jως > ΚΙ, γgJ. Ia t. 
11 (τι) ΚΙ. γgJ.. Iat. 13 αύτοiί :\Ι 

ι;; δ'αv ΚΙ δ' άι• :\Ι άι• Η 21 ;τoii) Koe 
32 τι] τιι•α Η 

Ηί. C'ωn-enienteι· aliquis qnae
ι·eι·e J>otest, qιιonianι si ]Jerfectu8 
est qιιi oιnnes IHιbet viι·tntes, ιιt 

ia111 ex nιalitia nilΙil agat, qιιo

nωclo sit JJeιject?ιs qni ,·en(li(lit 
onιnia s1ια et JΧΙ7ψαίb7ιs rledit ? 
IJonaιnns eniω aliqueω lιoc ipsuω 
feci:-;;;e, qnωnoclo fict st-at-iω et 
sine iι·a? 

et :-;ί contigeι·it- eιιιη esse sine iι·a, 

quonωclo fiet statinι et sinε> 
tι·istitia -~ 

qnoωoclo fiet etiaιn extι·a tiιno

ι·enι, nt non tiιneat aιιt cloloreιn 
ant nιω·teιn νel qnaelibet alia, 
quae possιιnt aniιnanι inpeι·fec

tioreιn tnrbare ? quoιnodo qni 
eωgavit substa?ιtia·ιιι suanι pα1ι- 6ί'5 

JJeι·ibu8, erit absque ωnni concupi
scentia 1 deinde *** qιιoniaιn pos
sibile est ex lιoc ΪIJSO, quod tι·adidit 
οιωιία S7ια, ut IJatiens aliquid Ιω
ηιaηηιη ex paupertate pa.eniteat 
eιιηι facti clesicleret antenι siιnilia 

12 sit] Ι. fiat Dielll Koc-, ygJ.. gr. 
18 Iat. konstrniert faiscl1 Koe 
30 *** ΚΙ nacl1 Dielll: (clixerit 
ψιispiam> 
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κη]σεω;. εί δέ καί 1} Ι.eγομέ1·η 
1ίδοη}. lίί.ογο; οvσα έ:r:αρσι; ηjς 
φvχ1jς. :r:άΟο; lστ{, :r:ώς lίι• τι; ϋ.μα 

τε a:r:οδοίτο :r:άι•τα τά v:r:άρ-
5 χο1•τα κul διαδο{η :r:τωχοίς. ϋ.μα 

δέ ύ.:r:αί.i.rιγεί1J τοϋ aί.όγω; l:rαί
ρεσΟαι; :r:ροσΟεlη δ' aι• τι; τfj 

l:τα:r:οι;μ}σει ότι :r:ώς δύι•αται :ταψ1 
το &.:τοδεδόσΟαι τά ύπάρχοι•τα 

10 κιιl :r:τωχοίς [τις] διαδεδωκέι·αι 

σοqος γε1·έσΟαι <καi δέχεσΟαι: η}~· 
τού {}εοv σοq{ω·, <;)στε ί.όγοι• διδόι•αι. 

:r:ω•τl τq) lρωτώι·τι αvτοι· :r:ερl της 
l1· ιιvτψ :τίστεω;, :r:ερl έκάστου 

15 τοJ1' :rε:τιστεvμέt•ωι• καl :r:ερi τώι• 

l1· ταίς lεραίς γραψαίς κεκQιψ

μέι·ως είρημέ1·ωι•; 
δρα δέ ότι γει•ικ1} lστι1• ιί έπα:r:ό
ρησις. i]τοι γεl'l'αlα καl οvκ εί:i.υτο;. 

20 εί'τε γάρ :r:αρ' αvτο τούτο μόι·ον 
φι}σομ.έ1· τιι·α τέλειοι• γεγω·έι·αι, 

~ ' ' ;, β ' ;!; " •ι: ~Q' ~Q και· ,111] αι•α .α ωι• ?ι α ε.,ε·υεμε·υα, 

ιίτόπφ περι:r:εσοvμεΟα ί.έγοι•τε; είι•α{ 
τιι·α καl τέi.ειο1• ϋ.μα καl άμuρτωί.όι• 

25 (άμαρτωλος γaρ ό όργίί.ο; κui 
ό τι}1• τού κόσμοιι ί.vπψ Ι.v:r:ι;ύ

με1•ος καi ό τa l:r:ί:r:oι•a η Οάι·α
τον φοβούμενος καl \ό) lπιΟv
μών τώ11 άπόvτω1' καi \ό) aί.όγως 

30 έπαιρόμε1·ος τi]ν ψvχιj1• ώς l:r:' 

possi<lere. si ante1n et qnae dicitιu· 
volιφt.as, inrationabilis constitnta 
elevatio aniωae, }Jassio est, quo
nιoclo quis ηιοχ ut tradiderit οιη
ιύa sua pauper·ίb~ιs statinιliberabi
tιH' a passione iact.antiae vanae 1 
acllιnc autenι' adiciens aliquis cli
ca.t : quoιnodo }Jotest ex eo, quod 
tracliderit bona sua pau.peribus 
etianι sapiens fieιi et. snsci}Jeι·e 
sapientia.nι dei, nt }Jossit I'eddei'e 
ι·ationein onιni lιoιnini uιten-o

ganti se de ficle 

vel de o11ιnibns, quae i11 sciip
tnris absconse snnt dicta 1 

sive eninι ex hoc ipso (solo) dici
ιnns quemquaιn fie1·i perfectunι, 

etsi 11011 ltabuerit ea quae cliximus, 
acl im·atio11abilitatenι venimιιs di
centes aliquenι et. perfectum esse 
simnl et. peccatoren1 (peccatoi' 
est eniιn oιnnis, qui irascitur sine 
causa, et si quis saeculi tristitia 
co11tristatnr, et qui dolores tiιnet 
ant ιnorte111, et qui clesiderat 
qnod 11011 lιabet, et qui sine 

1f Ygl. Piιilo leg. all. ΠΙ, 88 (Ι, 136 )I) ό όφιι; ήν, 1jδοι•1ί, έ.:ταpσις άλο-

γος ψvχ1ίς - 12 Ygl. Ι. Petι·. 3, 15 26 Ygl. Π. Kor. 7. 10 

4:1 ά."Ι:οδοίτο .•• δι-:ιδο{η ΚΙ naclι 
Koe, ''gl. S. 4:01, 13 ά:τοδώτο .•. διδώη 
)! Η i) (καl> i1μα Koe 1U [τι;] Koe, 
ygl. Iat. 11 ι <καi) σοφΟ;? κι, vgl. 
)at.. I (καl δέχεσfJαι) ΚΙ, Ygl. lat. 
19 1ίτοι-εϋί.ι•τος < :\Ι 2;) ό + sine 
catιsa Iat.. 2i i/ ΚΙ Koe, Ygl.Iat .. καί 

)IH 29 (ό) ... ·:δ> Koe, ''gi.Iat. 

i 8 clίcit G clL""it Β 20 (soio) 
ΚΙ, yg}. gr. I Ι. clίceιnus? ΚΙ, vgl. 
gr. 22 non ;γ*< Ι, 23 inrationa
bilitateιn] Iat. Ias άί.όγφ Dieiιl 
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άγαΟοίς τοί:: οι'·~ ι!γrιΟοί;). είτε ϋ.μα 

τi{J U.:τοδόσΟιιι τιι·ιl τι)ι• υύσίιιι· καi 
διαδούι•ιιι :ττωχοί; 'I ιίσομt:ι• αvτόv 
ι&σ:τερεi Οεόί.η:ττοι• γfτό,ιιFΙ'ΟΙ' πάσα; 

5 τάς άρετιl; ύ.ι'Ε'ιί.Ιι'J·{ι•αι κιιl :τϋ.σαv 
κακίαι• ά:τοτεΟείσΟαι, :τιστώ; ,ιιέΙ• 
(ίvα κοιι•ύτεροι· όι·ομάσω) t?(!OVflE'Ι'. 

οvκ οίδα δέ εί ύ.ί.ηΟώ; · καl τάχα 
καταγελάσοηαι ΙίμwΙ', ώ; ού φρό-

10 Ι'ψα λεγόιτωι·, οί ύ.κοvσιιvτε; τοι
αύτης λύσεως 

προσαγομέΙ•ης τφ ε:τηπορημέι•φ. 
17. Φροι•ψ(bτεψη• οvι• τι; δόξιJ.ι 

lδ llν (λέγω•), τηρώι• τά ηjς ί.έξεως ~αί 
ftΙJδαμώς τροποί.ογιί.ιι• τά κατ• \ 
αύτψ·, ούτως ά:ταπιί)ι•. ώ; :τιστος 

μέ1•, 
εί δέ καi άξίως τώι• κατά τοι· τό:τον 

20 I'ΟώΙ• τά λεγόμε1•α ή μή, Κf1L αvτος 
κρι1•είς. 

φι/σει OVI' οτι, εi':τερ βοηΟείται δ 
τοίς πένησι μεταδιδοί:ς ύπό τιjς 
έκείνω1' εvχijς :τρός η)ι• έαυτού 

25 σωτηρίαΙ', λαμβάι•ωι• το έι• τοίς 
δεομέ1•οις τώ1• σωματικώι· έ1· :τΙ•ευ: 
ματικοίς :τερίσσευμα εlς τό έαι•τοv 

(έΙ•πι•ευματικοί;)t~στέρημα (ώ; ύ:τέ
φψεν δ άπόστολος έ1• τfί :τρο; 

30 Κορι1•Οίους δευτέριι-). 

ι·ationc extollitιιι· <ιuasi in lιοηί:-< 

(ιune non :-;uιιt lιuna). :-;i,·e siωul 
ιιt traιlωerit lJonιι sιιa ]JMιρerifJu.•. 

<licinιns euιn φιasi ι·cce}>tac~ulnιn 

clci factuιn snf'ciι>eι·c onH1es Yiι·
tntc:-; et cle}Joneι·e ιnalitianι nni
γersa.nι, ficleliteι· quidenι (nt coιn
nnιnit-eι· noιnineιn) diciιnns, nescio 
anteιn si veι·e; ct foι·sitan deι·i
debnnt nos φιasi non sapientcι· 
clicentes, qιιi anιlieι·int solιιtioneιn 
lnιinsιηocli. 

l ί. Sapienter eι·go >iclebitnr 
foι·sit-an dicere qnis scι·yans sinι
plicit-atenι verborιnn et non ιnο- 676 
raliteι· aliqnid dicens de eis, si sic 
ι·es}Joιιcleι·it qnasi fidelis, 

clicens φιοηiaιη φιi JXI'lt]Jerib1ι.s 
t-radit bωια sua ipsοι·ιιnι orationi
IJns adin>atnr (ut sal,·etur), a.cci
}Jiens ad sιιaιη spiritaleιη inopiaιn 
spirit-aleω abunclantiaιn eoruιn, 

qui patinntuι· ino}Jiaιn cai·naleιn 
(sicut ait apostolιιs ad Coι·inthios 
scribens) 

et fit- hoc ll1oclo perfectus, qιιaιη
>is aliφιas (qnod huιηaηιιιη est) 
ha}Jιιeι·it }Jassiones, et si 

τίς ll1• iίί).ος τοvτο πάΟοι καi με- qιιis alins lιanc inopiaιn passus 

2δff Ygl. ΙΙ. Kor. 8, 14 

lό (λέγειν) Kl nach Dielll, Ygl. 
lat. 23 μεταδιδού; + bο·ιια sιια lat. 
26 σωματικών ΚΙ. ,·gl. lat. χeηματικών 
Μ Η 28 (έι• :τνevματικοίς) Dielιl 

Koe, vgl. lat. 

4. ~ ι. dicernus ? κι, ,·gl. gr·. 
8 l1ominen1 Β neminem μ 17 si 

< R G I sic <Β 23 tra· 
diclit y 24 (ut salνetιιr·; Diel11. 

• vgl. gr. 
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γύ.λην βοήΟειω• βοηΟηΟε{η, ΕΠα· 

κούοντος τοϋ Οεοϋ ταίς τιον το

σούτωΙ' ΠΕΙ'1JτWΙ' U!'α:tεπαυμέ1'W1' εύ
χαίς, Ε!' οίς τάχα lί1• εlέν τιΙ•ες παρα-

5 πλήσιοι τοίς άποστόλοις ή όλlγφ 
ύποδεέστεροι αύτών, :τένητες μΕ.ν 
ΕΙ' τοίς σωματικοίς ώς εκεινοι, 
πλοvτοϋντε; δΕ. Ε!' τοίς ΠΙ'εvματικοίς; 
ούτος δη ό άνΟvπαλλασσόμε1•ος ά1•τl 

10 πλούτου πε1•lαι• ύπΕ.ρ τού τέλειος 
γενέσΟαι (πεισbεlς τοίς • Ιησού λό · 
γοις) άι?ρόως lίι• βοηΟ1]bεlη ώς 
καl οί άπόστολοι τοϋ Χριστού, πρός 

τό γΕΙ'έσiJαι σοφός ΕΙ' Χριστψ καl 
15 ά1•δρείος καί δίκαιος καί σώφρων καί 

lκτός παι•τος πύ.ι?οvς. φι]σει δε 
ό ούτως άπολογού,ιιε1•ος ότι οvκ 
a1•ύ.γκη τοϋτο 1'01}'lJ 1l1'αι αvτιjς 1Jf1έ · 
ρας άπαι•τιΊσαι 

20 
τίp άποδομέ~'ψ τά ύπάρχοl'τα 
καί διαδό1•τι πτωχοίς, 

ai.i: ίσως άπ• ΕΚε{νης μe1• ηϊς 

25 1}μέρας aρξεται ή Οεία Επισκοπι] 
i:rl τά τοιαύτα αύτό1• ι'iγει1•, λέγω 
δ \ \ • \ • ,_Q \ 
ε τη1• ε:rαινετι11• απαuειαι• και 

- \ ~ ' β , δ' πασω• την αρετη1•. »προ αιΙΌJ!'<< ε 

ι'ό; ό • Ισαaκ διa τι]ν άπο τού 

30 Οεοϋ είς αύτό1• ΕΙ' Χριστι"{J βω}Οειαν 

28ff Vgl. Gen. 26, 13 

4/ο παραπλήσιοι Koe, vgl. lat. 
:rαραπ).ησlως :i\I Η 6 ύ:τοδεέστεροι l\1C 

(:\1" ?) ύ:τοδεεστέροις Η U ούτος] lnt. 
las οϋτως 13 καil\1 w. e. 8clι. <Η 
22 διαδόι•τι Dielιl ΚΙ διδόι•τι :\Ι Η 

fneι·it et 1nagno a.(liιιtorio fueιit 

adiuvatιιs, cleo exanclient.e tan
torιιιn ρaιφerιψι ι·efrigei·antiuιn 
pι·eces: qni t·aωen siιniles sιιnt 
apostolis aηt })anlo inferiores, 
panpeι·es qηidem in corporalibus 
sicut illi, divites ante1n in spiri
talibns. ita iste qιιί nnιtavit pro 
clivitiis })aιιpeι·tateιn, ιιt fiat per
fecttιs ( CΙ'eclens seι·monibus C~lιristi) 
aclinYabitιn· st.atiιn sicut (et) a})O
stoli CIIristi. ιιt saι)iens fiat in 
CHnist.o, nt ιnagnaninnιs, nt instιιs, 
nt castιιs et absqne onιnin1oda 
pιιssione. non taιnen sic clebeιnιιs 
intellegere, nt in iρsa die, 

vel in Ϊ})SΟ teιnpore, 
qno t1·adiclerit bona sua pauperi
b~ιs, 
efficiat.uι· oιnnino })erfectιιs. 

sed consequenter ex illa quideιn 
die incipiet specnlatio dei addu
ceι·e eηηι ad 

oιnnes virtιιtes, ηt incipiat ex eo 
})I'oficere sicnt Isaac })l'O})teι· adin
toι·iιnn dei conlatιnn in se, 
et ιna.gis at.que magis crescet peι· 
singιιlos dies, 

2 acliιιtns Β 3 refrigeran· 
tiυn1 χ refrigeratorιιω μ 8 ita] 
ant ita G L 11 (et.) ΚΙ, vgl. gr. 
14 omniωoιla Β ( G L) omni omnino ρ 
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ιψείζωι•ιι έσται, ιιlως OV•· ιιύξάι•ωv 

»μέγας« γέι·ηται »σqόδeιι σqόδρα« 
ΕΙ' πάσn aρετfί, :τάσης eξαφaι•ισfJεί-

5 σης η]ς κακίας aπό τής ψυχής αύτοv. 

καl ούκ ύ.ι·αγκασfJιίσεταί γε ό ταύ
τψ aποδεδωκώς τ'ΥJ1' διι}γηση· εί:τείν 
τέλειοv παρ' αύτό τοίJτο γε1·έσfJαι 

ilvfJρωπω• (,δτι :ταρέδωκε τά ύπάρ-

10 χο1•τα τοίς πτωχοί;,) τά ilλλα 
άμαρτάι·οντα. 

18. 'Έτερος δi (οvκ οίδα μiv εί 
άκμάζωv τιϊ πίστει (κιιl) q;ω•τασίq. 
-δ β , ' • ' ' ' του ια αιvει1• ε:τι τηι· φροvησι·ι·, ο·υκ 

15 οlδα δi εί και μέγεfJός τι ζητήσας 
καt εύριuν είς τοvς τόπους 1'Οη,ιιάτων 

aξίων τοίJ ΟεοίJ) καταλι:τών τήv 
"'ξ '\ λ , ' β' ι.ε ιι• ε:τι τρο:το ογιaι• ω·α ησεται 

, , - f:' , ,. , I 20 και ερει v:ταρχο1•τα εκαστφ 

εlι·αι τά έπόμε1·α αύτιp μετά τψ· 
έξοδον, ώς εl1•αι τώ1• ύ:ταρχόι•τωι• 

δικαίοις μiv άγα0-fι1• Vπαρξt~·, ιrαύ
λοις δi τήν Ε1'aΙ'τίαν. e1•ταίJΟα oi>1• 

25 φ1}σει τόv πολλά έχοι•τα κη}ματα. 
:τλούσιοv σύμβοJ.οι• εl1·αι τού πολλά 
κεκτημέ1•οv φαvλα, ev οί; εlvαι 
δύναται και 1j rιλοπλοvτία καί ή 
qιλοδοξία καl al.l.α γήϊι·α πρά-

30 γματα πεπληρωκότα αVτοv τήv 
ψυχ1)v 

21 Ygl. Apoc. 14, 13 

9f (iίτι-πτωχοίς) ΚΙ Koe, vgl. 
lat. 13 dκμάζων Koe, vgl. lat. u. 
ΙΥ, 161, 13 σκάζων }1 Η I (καί) 

κι, vgl. lat. 21 εlναι + actus lat. 
25 φήσει Hu φησι 1\Ι Η 27 κεκτη
μέ-Ροv + opera lat. 

<loncc :ι<lditus 
sicut Isaac 
>>ιnagnusrι cfficiatιn· ·Yal<le Ya}deιι 
ίη oιnni νίι·tιιte, oιnni videlicct 
nιalitia anιlsa de aniιna cius. 
et si quis lιanc expositioneιn 
defen<leι·c vιιJt. diccι·e non cogetιιr 
peι-fectιιιn fieri 1IOnιineιn peι· hoc 
Ϊ}Jsιnn, qιιocl tι·adiclerit bona suιι 
pau ρeribus, aJias delinqιιentenι. 

18. Alteι· aιιtcnι (foι·sitan 
abnndans fide et stιιclio tι·anseundi 
ad sιιbtilioι·a 
et acl nιagnitιιclinenι aliqnanι 

intellectnnιn 

eιninentinιn et 
dignonι ηι Clnisto) ι·elinqnens veι·-
bi sinψlicitateιn a<l expositioneιn 
ιnoraleιn transibit, dicens s~ιb- 677 
stantiaιn esse uniιιscιιiιιsqιιe ani
ιnae actus ipsiιιs }Jost exituιn, ιιt 
sit snbstantia qιιideιn iιιstοηιηι 

boni actus i}>sorιιιn, ιna}orιιm 

auteιn ιnali. 1lic ergo clic·et eιιηι, 

qιιi 1nultas lιabebat ]Jossessiones, 
cliviteιn fιιisse in ιn;\·sterio eius, 
qιιi ·ιn1ιlta possiclet O}Jeι·a mala, 
in qιιibιιs potest esse et aιnor 
divitiarιιnι et concupiscentia gJo
ι·iae et aliae ι·es terrenae replentes 
aninιaιn eiιιs. 

3 ,-alde < L 6 si ψιi,.:] sic qui 
G L 18 dignoruιn y* fligniorιιm L 
19 ad χ* et ρ 2~ actιts] lat. las 
πρίίξιν? Diehl I ipι;ornm, malol'Urn au
tem y* ipsorum antem malonιm L 
2;) dicet ΚΙ dicit χ 30 di,·itiarnm 
y* pecnniarum L 
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ψεκτοί> :ι:ί.ούτοt·. 
έ:τεi οvι· δvι·αταί :ιοτε ό οΠτω; 
:ιλοvσιο; ά.:ι:έχεσθαι μέt• τιι•ωι• q:αύ
ί.ωι•. ώ; μοι.χεία; καl ιrόt•ov καl 

5 κί.ο:τιjς καl ·ψει•δομαρτvρ{rις, καl 
καθ ιίκοt•τα δέ ά.:τοδιδόt•αι πρό; ?'Ο
t•είς μετά τι1·ος τιμιjς, εϊt•αι δέ τι; 
και q:ιί.άι•Οr]ω:rος πρός τό 11 :ι: λ η σ ίοt• 
ov μYjt• καΙ τέί.ειος, συμβολικώς 

10 τιp τοιούτψ :tr}οστάσσει ό σωτι}ρ 
ά.:τοΜσΟαι. τa μοχΟηrJa ύ:ι:άρχο1·τα 
< :ιάι•τα > καl ιοσ:ι:ερεl :ι:αραδοvι•αι 
αύτa ταίς έt·εργηκυίαις αύτa δvνάμεσι 
:ττωχει•ούσαις :ι:α1•τός καλοϋ καί διa 

15 τοϋτο 111J vφισταμέ-ι.·αις τη,. u:ι:ει
λι}ι·, κατa τό γεγραμμέt•QJΙ' »Πτ(Ι)• 

χό; δέ ούχ ύ({fσταται ά..;τειί.ήνιι. aλλ' 

εv οlδ' 8τι σφόδρα βfαιος εί1·αι δόξει 
1j τοιαύτη ά.:ι:όδοσις, ί.ύοvσα μέν 

20 οvκ ά.γε1Ψώς τa :ι:ερl τελειότητας 
?j:τορημέt•α. ού πάη• δέ πείΟοvσά 
:rως τό ά.πο{}έ(μει·όt• τινα t•οεί)σΟαι 
τψ· κακίαν καl τψ• ά.πό κακίας ά.πο
δόσ{)αι i!:ταρξ"• καί δοvι•αι :ι: τω χ ο ίς. 

25 

('Ερι7J δ'ώ;) έι• τοιούτφ :ι:ροκατ

ειλημμέι·ος τό:ιφ- ό ταύτη παρι-

30 στάμει·ος τ!ί δόξzl φι}σει :ι:ε:ι:ί.η
ρι7Jσ{)αι τόι• άμαρτωλον πι•εvμά

τιιJ1' κιιτa τι]ι· ά.ι·αί.ογίω• τών 

16f ProY. 13, 8 

12 (πάντα) ΚΙ Koe, ,-gl. Iat. 
21 ηύπορημέι•α? Η 22 άποfJέ(μενόι• 
τ11•α ι•οεί)σfJαι ΚΙ yg}. Iat. 28 ('Ερώ 
δ'ιίις) έν τοιούτφ ΚΙ Koe, vgl. lat. 
29/30 παραστ ησάμει•ο; l\1 

qιιoniaιn ergo potest alίquando, 
qιιi lιoc ιnodo dives est, abstinere 
qιιidell1 se a ιnalίs qιιibusdaιn, 

utpιιta ab lιomicidio, ab adul
teι·io, a fιιrto, a falso testiιnonio. 
et quae conveniunt parentibus 
reddere cιιm quodam honore, 
potest etiam esse alίquis et nιiseri
cors ad proxirιιos non tamen et 
perfecttιs: ideo consilians lιuiιιs
ιnodi viro inperat Clιristιιs ven
dere oιnnenι substantiam ιηalaιn 
et qιιasi tradere eaιn vh·tιιtibιιs 
opeι·antibus eam, quae ab omni 
bono paupeι·es sunt et propter lιoc 
non suffeι1.ιnt 1ninas, secιιndunι 

quod scriptuιn est: »pauper au
tenι non sιιffert nιhιas<<. sed scio, 
qιιia valcle violenta videbitιιr ex
positio ista, solvens quidenι ho
neste quae de })erfectione sunt 
dicta.. non auteιn valde per
sιιaclens. ut deponens quis quae 
nιalitiae sunt, vendere intellegatιιr 
substantiaιn *** et clare pauperi
bus. 

Qιιasi hι talί aιιteιn pι·ae

ventus loco dicam: qui hanc ex
positionem defendit, dicere potest 
quoniam plenus est peccator spi
ι·itibιιs secundιιnι ιnensιu·am pec-

11 consilians] Iat. Ias συμβοι•. 

}.eυτικώς Diehi 23 clίcta] Iat. Ias 
εlρημέι•α Diel11 26 *** Koe. ,·gl. gr. 
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ίιμαρτημύ.τωι• · ιJίω• f't :τι)!!ι·υ; είη 

τυϋ ί.εγυμέι·υυ iι• τοί; :rρoq ιίταις 
:rι•εύματο; :rορι·είιις, εί δf. Ουμικος 

π1οεύμu.τυ; t?ηιοϋ, ούτω δέ κu.ί εl 
5 κu.τύ.J.αλο; :rι·εύ,ιιu.τος καταί.αί.ιίi;. 
ταύτα oiiΊ• τι; lκτιίσατο τά ύ:rάr..ι · 
χ ο ι· τ α qαίJλο; ι:'ιι• καί γΗr)μει·ο; τfj 

μετοχ!ί τιί.ιι· χειr..ιύι·ωι• πι·ει•,ιιάτωι• 

}() 

Τι•φώι·ος πολv:ri.οκώτεr..ιο;. 

ι'όσ:τΕ(! δ' iκτιίσατο rιύτά ιbι•ησά

μει·ος προωr..ιlσει f·lκούσ?J τοίς φαύ
i.οις, ούτω; a:τοδοίτο aι• < αύτά κu.ί 
δοίη uv) οί; Οέλει ό λόγο; ούτος 

15 :rτωχοίς διά τυϋ :rείfJεσΟαι τί[J 

Ίησοϋ· 

ιος γάρ Ι >!?/ εiρψ·η« τιϊ.ιι· ά:τοστόi.ωv 
Π(!Ος αύτού; aι•ακύ.μ:ττει, iάι· μι} 

20 ))vίο; είρψ·η;« τύχοι 
εlι·αι ό aκούωι• το ))Elf!Ιl/'1}« υμιι•, 
ούτως η ποr..ιι•εία καί :rάι•τα τά ά.μαρ
η]ματα [πάντα] aι•ακάμψαι a~· :rρο; 
τού; αίτίοv; τώι• άμαρτημάτωι• :ττω-

' . 25 χους, 

καί έστι μ1} διστάσαι περi τοϋ <ε-vΟέ
ως) τέλειοι• γ{ι·εσι?αι τοv οϋτω :rωί.?}-

30 σαι•τα πύ.1ιτα τά ά:τοδεδομέι•α ύ:τάρ
χοντα καί δόvτα πτωχοί;. εί 

δέ χρόvψ :τοί.λφ ά:rοδίδοται τ ά 

crιtorιιιn suω·ιιιη; nt ριιta fοrηί

cιιι·iιιΗ (sc<·ιιιHiuιn qιιο<l ιlicituι· in 
scι·iρtιιι·is) ψiι·itu foι·ΙΙicιιtionis, 

fιιribιιn<lιιs sρiι·itιι fui'Oι·is et ιnali
]oqιιax spiι·itιι cι·iιninιιtionis. 

istιιιn 8'!tbstωιt·ianι aclquisivit, qιιi 
111alus fιιit et factus est paι·tici
I>atione ιηa]οηιιη S}>iι·ituιιιn 
abιιnclantior ct ιnιιltiplicioι· in 
i psis ιnaJis. 
sicιιt aιιteιn ιιdqιιisiYit CJuis eaιn 
eιnens arbitι·io propι·io conplaccns 
ιnalis. sic venclit eaιn et <lat tali
bus pa1ι1Jeribus, de qnaHbιιs ]ο
qιιitιιr serιno, pcι· l10c quod cre
clidit veι·bis Cln·isti, 
et reliqnit eaιn. 
sicιιt eniιn ψaχ« apostoloruιn ι·e- 6ίS 
veι·titur ad ipsos, nisi fnerit 
))filiιιs pιιcis«, 

sic fornicatio et ιιniYeι·sa J>eccata 
ι·evertentuι· ad J>aupeι·es, qni aιιc
tores snnt J>eccatoι·uιn. 

cιιm non fιιerit qιιis ιιtens ιnalis 
eoruιn. 

et sic neqιιe dubitatio erit, qιιin 
statiιn fiat perfect·us qui sic ,·en
cli<lit oιnnes. sicιιt tι·adidiιnιιs, 

proprias Jacultates et dedit ]Jatι

]Jer·ibus. si antenι et teιnpore 

:! γgl. Hos. 4, 12; 5, 4 - 11 Ygl. Plato Plιaeιlr. 230a είτε τι fJηρlον ώv τι•γ
χάvω τvφώι•ος ποί.vπί.οκώτεeον καί μό.i.i.ov lτι τετvφωμέι•οι•. - 1Sff \·gι Luc. 10, 6. 5 

131 ( αύτά καί δο{η ilι•) Diehl 
ΚΙ, Ygl. Iat. :!3 [πάντα] ΚΙ, \'gl. lat. 
28 καl + sic lat.. I <εύfJfω;) Dielιl 

Koe, Ygl. lat.. 32 δ6 + et lat. 
30 ιl-τοδεδομfνα] ygJ. S. 414, 8 

Origeneι Χ 

.ι C't] οfJτω δέ καί gι·. 1:! Ι. con
}Jlacentί? ΚΙ. ,-gi. gr. 1-1 Ιοφιitιη·] 
lat. las λέγει Dielιl 17 eιιιη Β 23 re
Yertunt.ιιr L 23,'24 actore:; L :!6 φιis 
< Β L 32 αιιteιιι et] enim Β 

:l6 
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ύ:τάρχοl'τα καΙ. :τολλοv δείται χρό-
1'ΟV :τρος το δοίiι•αι αύτa οίς είπομε1• 
:τ τ ω χ ο ί ς, ούδfι• ilιι κω).ύοι.το δ 

λόγος χρόι•φ διδοvς (κατ' ά1•αλογίω• 
5 ιbι• ά:τοδέδοται τοίς :ττωχοίς) τf

λεtο1' γίι•εσfJαι τι)ι• ταύτα :τοιοϋι•τα. 
σαrμ7ι; δέ δ τιιιίτα :τράξας lξει 
fJησαι•ροι• έν ovρU.Ι'C~ Καt αύτος 

' ~ , ., ' ' 
γΗ'ΟfΙFΙ'ος επουρu.ι•ιος · >Ιοιοςιι μ ει• γαρ 

10 >>δ χοϊκός (ό :τοι"ηρος δη).ιιδι}), 
τοιοίiτοι καί οί χοϊκοί, καi οίο; δ 
έ:τουράι•ιο; (τουτέστιι• δ Χριστό;), 

τοιούτοι κui οί έπουράνιοιιι. έ ι• τιp 
οvι• αύτού μέρει ούρω•οϋ fξει 

15 fJησαυροι• ό βουληΟείς τέλειο; 

γfl'lσOu.ι καi :τωλι}σu.ς :τάι·τα τa 
{t:τάρχοΙ•τα καΙ δο·vς τοί; πτω-

- 3"'1 ... ' \ ,. • 'β ' 
χοις. αι.ι.α μη υ:τοι.α 17ς τον τη-

λικοϋτω• δύ1•ασ0αι fl' τοίς κατu τa 
20 βιωτικa :τλοvσίοις εύ(!εfJιj1·αι. 

τίς γaρ αύτώι• ά:τέfJετο η)ι• φιλο

:τλουτίω• καl τιjι• (ϊι.' ούτως όι•ο
μάσω) φ).οκοσμίω•; τίς δέ πάντη 

25 άπέfJετο το πι•εϋμα τίjς κε1·οδοξίας, 
ϊι•α χωρ1ίση έJ• τι~ έαυτοϋ οvρω•ι~ 
fJησαvροι• δόξης Οεοϋ καi :τλούτου 

τοϋ έ1• :τω•τi ).όγιμ κu.l :τάση σοφίq. 
Uεοϋ; τίς δέ ά:τΙΟετο το Π1•εϋμα τιjς 

30 έ:rιΟvμίας κα.i τού rόβου καi τιjς 
ήδω•ijς καi τι}; οργιjς; άγαπητοι• γaρ 
έπi τι7ιι• άποστr)λωι• το τοιοϋτοι• (κu.l 

τi~v έκείι·οις δμοίωι• το ι•) φιλαλιίΟως 
έξετάζοντα τa πράγματα άποφι]-

35 J'ασfJαι. ούτος δέ καί δύι•αται άκο-

nιulto lnιinι,;nlOcli frιcultates ven
<luntnr et nnιltuιn teιnpns ne
cessaι·inιn est, nt tι·adantnr qni
bus dixi paU]Jeribus, nilιil con
traι·innι est; secl secun<lιnη aest.i
ωat.ionenι tra<litonnn ιnaloι·unι 
paιφeι·ibus })CI' tenφoι·a fit per
fectus φιi tιιlia fecit. ιnanifestunι 
est. antenι, nt qni talia egit ha.beat 
thesaur1ι1ιι. i'ιι caelo et ipse factns 
ca.elestis. »cιualisιι eninι >>terι-enus 
(lιoc est nιalignns) tales et tel'l'eni; 
et qnalis caelestis (icl est Clnistns) 
t.ales et caelestes<<. in parte ergo 
sui cacli lιabebit tlιesaurutlt, qιιί 
volιιeι·it esse perfectu.r:ι et ven
<li<lei·it onιnes fιιc?ιltates s·ιιαs et 
dedeι·it ]Jaιt]Jerib,ιιs. secl ne ae
stiιnes lιιιίιιsηιοclί viι·ιιηι inveniri 
interclivites Jnιiιιsιno<li qnales sιιnt 
lllOClO. 
qnis eniιn l1οι·ιιnι cleposιιit aιnorenι 
clivitiarιιnι et (ut ita clicaιη) nιιιn
cli aιnoι·ein, qιιis acl plenun1 <le
})Osuit S}Jiritωη gloriae vanae, 
ιιt snscipiat in sιιο caelo thesaunιnt 
gloι·iae clei et clivitias. qιιae sιιnt 
in οηιηί \'eι·bo et in ωηηί sa1)ientia 
clei 1 qιιis enin1 cle})Osιιit Sl)iritunι 

concιφisc·entiae et tiinoι·is aut 
irae aιιt volιιptatis 1 })l'Ol)l'Ϊe crgo 
qιιί vιιlt secιιndιιn1 subtilitatenι 
cliscntcι·e Yeι·it.atis, }JI'onιιnt.iabit 
lιoc in Rl)Ostolis esse et qιιi siιniles 
fueι·int eis. istc autcn1 talis ct 

!) Ι. Kor. 15, 48 - 2ίf Ygl. Ι. Κοι·. Ι, .> (Rδm. ll, 33) 

L4 αύτώ :\I J ούρανοϋ Koe, \'gl.Iat. 
οvιϊάί :\1 Η 22. 2;) ά:rέθετο ('vic Ζ. 29, 
S. 403, 20) ΚΙ, ,•gl. Iat. ά:rέδοτο )f Η 
22 αύτόν Η 32i=J3 (καi-τόι•) ΚΙ 

Koe, \·gl. gι·. 

22 c1ιψο;;ηίt κι. η~]. z. 24. 29 
ι1eiJOnίt Χ 20 enίm] J. aιιtem? KJ, 
νgl. gι·. :η JH'OIJrίι• ΚΙ, IJI'opriιιo 

(zιι \'οlιιρt:ιt.ί:-;) χ 
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/.οιιι? ιjπαι τι[J Ίηπο ϋ, ύ ( ιίι.; ιί:τοδε
ι~ι:Jκιιια·v) :ιΔπιι ιλ:τοι)ι:μt·ι·u.; καi 
lχιιιι• 0-ησαυ(!ιΊι• έι• οι~!!ιιι•ι~ · οιi 
γal! :τη!'Ο.κετιιι 

f' , • n - , " 
i) -ι•:τιι τιι·ι_·.; μuχιιιιf!.ΟΙJ κτημιιτο;, ιι•u 

μιί ιίκοί.ουΟιϊ τι~ 'Ιησού. 
I !Ι. • Ε~ιj; Μ το·ύτοι; 1./γετω 

οτι άκούσu; ,δέ) TOI' ί.όγωι δ 
sιεuι•ίσκο.; ι'ιπιjλι'iε ί.ι•:το·ύ-

1 fl μ ΕΙ' U; • Ιl I' γ U [I t1 χ (1)11 Κ τ ιί fl ι ι τ ι ι 
:τολί.ά. κιιl όψει γε (ώ; :τψ.Ίς 
τιjιι ιίι•αγωγψ•), τίι·ιι τρι)ποι• 

δυσαποσ:τάστω; lχομει• τοϋ ιτιιω·είι• 
τον I :τί.οϋτοι• άγιιθιΊι• είι·uι ιj τ ιjv 

15 κάτω δόξω•. ι1ί.ί.a κιιl μϋ.ί.ί.οι• ι'Jέλο
μει•. iπεi ιίγα:τιτιμει• τιjι• έ:τιΟιψ{ιιι•, 
τυχείιι τιίjι• καl ιι uvλω; l:τιθυμου

μέι•ωιι ιj ύ.:τuλl.uγιjι·αι τιjς έπιθυ
μίιι;, κιιi μr1λλοι• μι) :rερι:τεσt·ίι· oi; 

2u ιτω•τrιζόμεΟα qοβεροί; if:τερ ά.ιο

{)έσΟαι το~· έχΟρόι• τι~ φJβψ τοϋ 
{)εοϋ rrόβοι•. ύ.λί.' 

'δ' β, ' • -ου ε :τ(!tσ vτεριι; τι; εισηκται. 

25 καθεστηκιΙJς 
ol:δi ιll'ljρ καηιργιίσιι; ιιτa τοϋ 
ι•ηπίου<ι, άλλά 1'εα ι• ί σ κο; ό τΟ ν 
λόγοι• άκούσας καi ά:τε).{)ιlιι• λv

:τούμει•ος. τοιούτο; γάρ ιίι• τι)ιι 
30 ψvχι}ι•, διο καi κιιταλι:τόJι• τον 

Ίησοϋι• ιlπ ιj). Ο ε ι· (t~:rι ψόγψ γaρ 

εί'ρηται τι./ ά:τ ψ.{) ε), καΙ ιl:τ ιj). {)ε 

JΙ<ιtcι·it. Ηcψιi (~ln·iHtnnι, φιi (ι;ίι·ιιt 

ιliχίιιηιι;) \'ι'ΙΗiίιlίt. ηηίΥcι·ι;ιι et 
lιtιl.nιit tlιe8ιtUr'!llιt ίιι eaelo; ncc 
cniιn ιliι;tnιlιitHr Ιιuίω;ιηοιlί νίι· 

ιιlι aΗφιιt ωalιt ιιo:o~ι-;cssionc, 
φιuιηiιηιs ( Hιι·ist Η ι η .~eφιιι t ια. 

I Β. Λ ιιιlirιι8 α·ιιteιη 

ι·αb1ιηι ωl o[e.~ι·e η.~ rιbi i t tι·i.stίl'l; era t 
e1ιiιιι lιaiJe?ι . .'l jJQ,.,.-;e.-ss·ionr_s ιιωltas. 

ct ι:on:>ideι·u. (ι;ccηnιlιιιιι ι·unYeι·

:>ιttioneΙn lιιιHI<tnalll) qιιωηοιlο 

cιιnΙ ιlifficιιltate ιlivellinιuΙ· a J>o-
nis teΙΨeηa.ι·ηιιι ιliYitianιnι vcl a 
conc:npisc·entia gloriae vanac. nιa- 6ί!Ι 
gis eniιn volunηιs · :φιίa ιlesίιl'Ξ'!Ι'Ϊ-

ιιΙη a~naιnιιs > aιlipisι·i ctiaιn ea, 
qnae ιnalc ιlesiιleι·aJΙHIS, ψιaηι 

libeΙ·ari a ιlesiιleι·iis ιnalis, ct 
ιnagis \'οlηιηιιs nt non inciιlaιnns 
in ea. φιae aι·bitι·aιnuι· esse ti
ιnenιla, φιaιη ιleιJoncι·c ininιicιιnι 

tiιnoΙ·i ιlei tiιnoι·enι. seιl 
Yiιle quia 
non senioι· a.liqnis intl'O(lncitnr 
in lιoe loc:o 
neφιe viΙ·. φιi eYacιιaveι·at JJφιae 

lJal'YHli eι·a.ntιι, seιJ aι/olescens, 
qui αιιιlieιι.-; ι·eι·bιιηι abiit tri8li8. 
adolesr:.e1ιs cniω eι·at seι·nnιlnιn 

aninιanι, et ρro}>teι·ea ι·clinφιens 
Clll'istιnn ab·ίit (ad vituρeι·ationeH1 
cniιn ιlictιιιn est eins: · :abiit./ ), et 

26 Ygl. Ι. Κ01·. 13. ll - :J2(f Ygl. Ηίt-ι·οη. ίιι )lattlι. 14!ΙΒ: lιαec est 

tristitia qtιae ιl·ιιcίt ad 1ι~οrteιι~ 

8 (δέ) ΚΙ, ygJ.lat. 12 ιίι•αγωγιίν 
(op]J. ίστορία; S. 404, 9)] dι•(θρω:ι)ίι•ιιν 
dγωγήv ]a;; lat. l·H τόν (κrlτω) :r.ί.οϋ
τον ••• ι] τι/ν κει•οδοξίω•? Die!Jl ygJ. 
lat. l!>i τιj; + (φαύ).ης) Κοι>, ,·gl. Ιιιt. 

.J Υίr < α 7 ygJ. 8, 409, 20 

ι:; <cιιιί~t - aιnιιmn,.;;- κι. yg]. gι·. 

26 e\·acιtιtYΙΨit L :J2 (αbiit) κι, 
\'gl. gι·. 

26* 
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ί.vπούμεJΙος ί.ύπψ τiμ· »τού κόσ
μοvιι, η)ν »Οάνατοι•« κατεργαζομέι•ψ•. 
~ν γdρ lχων κτ~ματα πολλd 
aπερ 1jγάπα, άγαπώι• το όργίζεσΟαι 

5 καl το ί.vπείσΟαι (διο άπ lji. Ο ε 
ί.vπούμει•ος) καl 8σα απο κα
κίας ~ν (αύτιp γεγει•ι•ημέι•α) κε
κρατηκότα τij; ψvχιjς αύτοϋΌ εί 
μέι•τοι έπl τιjς Ιστορίας μέι•οι; κατά 

10 τινα τώι• 

προαποδεδομέι•ων διιίγησιν. έξ ?jμι
σείας εilροις άι• έπαιι•ετον καl έξ 

ήμισείας ψεκτον τον ι•εανlσκω• τοίJ-
~ ' ' " , , 'δ' 15 τοι•. ?ι με1• γαρ ουκ εμοιχεvσει• οι• ε 

έq:όι•εvσεν ο-ύδi lκί.εv•εν ούδi έψεv
δομαρτύρησε1'. 
άi.i.d καl 1}δη ι•εω•ίσκο; ώι• έτίμησε 
τον πατέρα καl τηι· μητέρα 

20 καl έλvπι}Οη έπl τοί; την τελειότητα 
ύποτιΟεμέι•οις ί.όγοις τοίJ , Ιησού 
καl έπαγγευ.ομέι•οι; αύτι}ι•, εί άπο
δοίτο τά t~πάQχοντα: άστείόt' τι 

ήν έν αύτψ. 

25 
fι δΕ ά π ιj}. {}ε ν άπο τού Ίφο iJ 
λvπούμει•ος διd τa κη]ματα, 
δέον αύτον χαίρειι•, δτι άι•τ' έκείι•ωι• 
έμελλει• lχeιι• Οησαvροι• έι• ούρα-

30 νιp, καl άκοί.ου{)Q)v τip 'lησοίJ κατ' 
ίχνη βαίι•ειι• vίοϋ fJεov, ψκτδ; ψ·. 

abiit tristis tristatus »tristitia 
saecnliιι, qnae ιιn1ortem<< O})eratur. 
erat e1ιim lιabe1ιs 1Jossessiones 
1111ιltas, qιιas cliligebat, diligens 
irasci, cliligens tristari (})fO})teι· 
quocl et abiit tristis) et quanta
cιnnqne ei nascebantnr ex ιnalo, 
qnae tenebant anin1an1 eins. si 
aιιte111 intellegeι·e Yis l1istoriaιn 

secundιnn expositionenι aliquo
rηιη, qnaιn snpeι·ins ex parte 
tetiginnιs, in clinιiclio inYenis l1nnc 
adolescenteιn lanclabileιn, in cli
ιniclio Yitnpeι·abileιη. landabileιη 
qιιideιn, qnia nec occidit nec 
adnlteratns est nec aliqιιicl eoι·uιn 
fecit qιιae })I'ohibet lex, 
sed acllnιc adolescens constitutus 
lωnoravit patre11~ et matrem; \"Ϊ
tupeι·abileιn auteιη, quia tristatus 
est in verbis Chι·isti vocantibus 
euιn ad peι·fectioneιn et pι·o
mittentibns ei, ιιt si tradidisset 
oιnnia, quae habebat, magnιιs ef
ficeretur. 

11 Ygl. Π. Kor. 7, 10 - S-31 Ygl. cι Nr. 213 Or. cιuc Xr. 42 Or. 
(Β I, 192, 5ff.) 

3 i}ν Hu, \'gl. lat. τί; :ί\1 Η 

3 f έχων -ι)γά;τα] \'ΟΙ' άγα:rώι•- i.v:rείσθαι 

ΚΙ, \·gl. lat .. _, 1\Ι Η i (αύτιp γε-

γει•νημένα) κι, \"gl. lat.. 22, 23 ά;το-
δοίτο + 011~nia lat. 26 ά:rιjί.θεν < Η 

12 Ι. in n~nies ΚΙ, Ygl. gr. 
1Dff lat. l1at ιηil.3\'C'rstan<len ιιηd am 
Scl!lu/3 aιιsgelasι;en 20 contristιι-
tus Β 23 trιι<liιlί,.;!'!et + C'i y 
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20. '.·l:τfλ0ιίι·τυ; δέ 

εί:ιFJ' ύ "Ιησοίi; τοί; 
αύτοϋ, 

μαι?η-
ταί; ιιι)τοii· ιlμ ι) ι• ί.fγω ύμίι•, 

ϋτι :τλούσιος δυσκόί.ω; Fίσε-
•> ί.εύσετιιι εί; τ ι) ι• {Jιισιλείαι• 

τιίιι• ούρω•ώι•. Ιιι' ι[> :ταQιιτηρη
τ{ον ιu; τοϋ σωτιj(!ο; άκριβιj λι)γοιι 

τΟΙ1 UΙ'tlγεγριψμfι•οι•. Ο!~Κ f·ί:τε /lfl' 
γι.Lρ ϋτι :τλούσιο; ούκ είσελεύ-

ICΙ σεται εί:; τ 1)1• βιισιί.είαι• τιι)J• 

Ο ύ (! U1' ιiι I', i:τεί:lFQ ε ί το τοιούτοι• 
είρ1}κει. ίι:τοκf·κί.είκει ilι• <:τάι•τι•J;) 

το ι• :τλούσιοι· ίι:το υjς τ ιίί ι· ο vf! α
ι•ιίί1• βασιλείας. I{IJGL δi οτι :τί.ού-

15 σιος δυσ-κόλως είσεί.εύσετιιι· , ;, , I , , , 
το χα .ε:τοι• ,llfΊ' :τρο; σωτηριαν 

τοϋ :τλουσίου :τιιριστa; ού ,ιιι)ι• <το) 
uδύι•ατοι• ***, ο:τερ έ:τi flE/1 τοϋ 

!Jητοϋ αύτόι'Jει• λόγοι• lχειι• ιrαίι·εται, 
2Ω δυι·αμέJ•ωι• -;r,λουσίωι• μετa δυσκο

λίας ά1•τισηjι•αι τοίς -;r,άΟεσι καi 

ταί; άμαρτία.ι; 

και μ ι) :τάιηι v-;r,' αvτιίιι• άί.ιι)ι·αι. 

25 εί δέ τρο-;r,ολογούμΕΙ'ος (ό) -;r,λού
σ ι ο ς :ταραί.αμβάι•οιτο, 

3Ω tητήσει;-;r,ώ;κάι•δυσκόλως είσε

λεύσεται είς η)ν βασιλείαι• 

1-408. 9 Ygl. cιιιc Nr. 43 Or. 

4 δυσκ6λω; ;r}.c.ιισιος Η 9 γι.ίρ 

+ sίnιpliciter lat.. ούκ Η )lc δι•σ-...:6-

}.ω; )Ia 12 <πr.ίvτω;> Koe, \'gl. ιat. 
14 ότι <Η 1'ί <τόί κι Ιnίt cιιιc 

Xr. 43 18 *** Κι, vgl. lat. 
19 φα{pεται + w; Cluc :Ν1•. 43 

μιί] Ι. ώ; μιί Koe 2~ ( ό) κι 
εi.εύσετr..ιι + ιlί·ι•es lat. 

24 κal 

30,ι31 είσ-

20. Alιenιιte ωιteιη eo ιl·ίxit 

Ι e.sιιs ιlί8cip~ιli..;: .o;?ιis: ιιηιeπ ,Jίco ι·ο-

/η:χ, quoniωιι flίι·es ιliffirile intnιύit 

i1ι reynu1n caelor·unι. ex φιο con
si<ICΙ·ιιιι<ltιs cst seι·ιno Ulnisti cau
tisι;inηιs, φιοηίaιη non ::>inψliciter 
ιlixit: ιli·ι·e8 non intraύit iιι regnωn 
cαe/οι·ωιι, φιο<l si dixi~:ιset, ex
ι:lnsissct ntiqιte <liνit.es a ι·egno 
cαelonιιn. ιηιηc aιιtcιη <licit: ιlives 
ιlijjicile introibit, <lifficιιltatenl 
φιi<1eηι salιιtis <liνitιtιn ιnani

festans, non auteιn iΙψω~sibili

tateιn snac potent-iae <leclaι·ans. 
qιιο<l ex Ϊ}JSO l10c textιι nlani
fe8tissiJne <le<·laι·at.ιn, IJosse <liνi- 080 
teω cιιηι <lifficnltate <μti<leιn ι·e

sisteι·e passionibιιs suis atque 
}Je<·catis. 

• ta.nιen posse. 

si anteιn HlOl'aliteι· intellegaιnιιs 
<liνitenι 

(secnn<[uιn quo<1 sιφι·a <lixiωus) 
eιηη <ιιιi ωιιltοηηη n1alonιnιlιabet 

sιt bst-ant-ianι congι·egataιn, 

qnae1·es qιιοιηοdο Yel cιtnι diffi
cultate introiύit fliι·es in regnutn 

Η ιlecιaran,.; Diel11, ygl. Ζ. 16 
ιlamnan!'! χ 1ο ]toc ipso Β L 
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τ ώ ι• ο ι~ ρ α ι• ιϊ:ι ι·. τ ι)ι• δl δυσκοί.ίω· τι}; 
είσύδοv τοϊί έκατlρω; ι·οοιψέι·ου 

(:ri.ot•σίov f·l; σωτηρlω•) έμq:αίι·ει 

'l :ιαραβοi.ι) τιp εvκο:ιώτερύι• 
5 έστι κάμ-ηί.οι• διa τΙJύ:ιη; 6α

q: ί δ ο; δ ι εί. Ο ε ίι· I] :ι i.ο·ύσ ι ο ι· 
ε ίσεί.{)ε ί1• εi; η) ι· β α σι i.εlιll' 

τ ώ ι• ο v fJ α ι• ιϊ:ι ι•. lι• ?ί :ιαραβοί.jj ό 
μέι• :ιi.ο1~σιο; :ιαραβάί.ί.ετιιι κα-

10 ιηίi-φ. οί• διa το ίικάΟαρτοι· τοϋ 
ζψοv μόι·οι• ώ; ό 1·όμο; lδίδαξει•. 
άiJ.a καί (διά) τι/ι· δί.ψ ιιvτοϋ 
σκοί.ιύτψα. ι] δέ τώι· οt~ραι•ιϊ:ιι• 

βασιλεία τρvμui.ι(ί §ιιqίδο;, εi; 
15 :ιαράστασιι· τοv :rάι•t• στεη)ι· είι•αι 

• , • β • • ο· , . 
και ει; v:ιερ οι.ηι· τε ι.ιμμει•ψ· τψ• 

είς τιjι• τιίιι· οι~ρω·ώι· βασιί.είω• 

είσοδοι· 
τιp lκατέρφ :ιί.οt•σίφ. 

2(1 δη).οί δ' Οτι (ιu;) ιιvτιίz?ι·Ι' μέι• 
άδύι·ατοι• τι)ι· κάμηi.οι· διά τρυ

μιιί.ιii; rJαq:lδo; εiσεi.{)είΙ•. 
(δvι•ατοι· δέ δσοι· :ιρό; τοι· Οεύι·, 
οvτω; και τοι· :rί.ούσιοι• ι'.ίσοι• :ιρο; 

' • 'δ' , • β 25 αι•τοι• α vι·ατοι• ε ι ς τ ηι· α σ ι· 

caelortι1n. clifficultatenι aιιtenι in
troitιιs ntι·insqnc diYitis ad sa
lntenι ιnanifestat sιιbiecta }>ara
bola dicens: fαcilius est ccωιelu1n 
}Jer jοrωιιe1ι actιs intrω·e, qtιωn 
cli ι ite1n iιι regntι1n caelortιnι. in 
ψta })ara IJola diι·es conparatnr 
caωelo non sοlιιηι pι·opter inιnun
clitίanι animalis, sicnt clocιιit lex. 
sed etianι J>ro}>ter totius corpoι·is 
eins tω·tnositate111, ι·egnιnn antenι 
caelor'lnn jora1ιιini ac'lιs adsiιni
latnr. nt clenιonstretuι· ex eo 
qιιoniaιn satis aι·tns est et supra 
ιηοclιιnι contribnlat.ns regni cae
lestis intι·oitns. 

ost.enclit anteιn qnoniaω sicnt ex 
se Ϊ}JSO inpossiJ>ile est cωnel'lnn 
J>er jo1·anιen αcu.~ intrare. 
possiiJile aιιteιn qιιaηtιηη acl 
cleωn. si<· ct diYitenι, quantιιιn 
acl ΪΙ>sιηη peι·tinet, inpossibile est 

u Ζιιιn Text ygJ. Ηιιuι,clι TC. 34. 23 , 62ff - 1 l \"gl. LC'Y. 11, 4 
161 Ygl. :\lattlι. ί, 14 

2 τοiί :\1 \\", (', sclι. < Η 
3 (π).οι•σίοι• εί; σωτηρίαν) Hn Koe, 
ygJ. lat. 4 I. ή+ <~αρακtιμiηι> Die111 
Koe, \"gl.lat. I τιp κι. ,-gl. Ιιιt, τοv 

::\!Η 12 <διrλ>ΚΙ mit cιucxr.431at. I 
οi.οι• /τοiί σιύματο;j Koe, ηzl. lat. 
13 ιr..eοi.ιότητα + καί μιίι· καί διά τό ~αχύ 
καί γιίϊνω• καί σωματικόι• τοiί q:ιi.o.-ri.ovτoιι 

φρόι•ημα cιιιc Xr. 43 1-1 !Jατ-ίδο; 

+ αιlsί1ιι ilflllir lat. 1 ί τιjι• < Η 
19 I. ΙκrιτiQω(;)? ΚΙ 20 (ιύ;) ΚΙ Κο<', 
,·gl. lat.. 2:HJ (διΨατοι•-είσεi.Οείν) 

ΚΙ, ygJ. lat. 

u transiι·e Β 
ΡιιsC'Iι <μ 

20 sicnt. χ • 



l\lnttlι. 19, 16- 3il 

ί.ε ίιιl' τιίιι• οι~!!αι·ιϋι• f'l σ ε i. ι? ε ίι• ). 
τιp δέ ι)ιιι•ιιτa t"ίι•ιιι np Οεφ 

:τά1•τα κuί το τοιοvτοι• αvτrΤι δι•-
1'ατι1J· t!στιι·,. άφάτφ διΨάμfϊ (ιj) τι/ι· 

r. :ταχύυ,τιι τοίi rrαύί.ου ί.ε:ττύι·οι·τι 

1ϊ τι/ι• στε1•nτητιι τιj; εiσnδο·ι• χω
(}ητι)ι• ιιvτιp :ι:οιοϋι·τι. ι)τι γά!! τού 

δ ι•σκόί.ω;: ε l σε i. {) είι· 
είς τ1/ι• βασιί.είω• τιϋι• οί•!!ιι-

10 1'ι'iΊι• τον πί.ούσιο1' 
'δ yo β ' "' , , πα(} α ειγμα ει.α ε τ ψ τ(}vμαι.ιω· και 

τι)1• κάμηί.οι• άί.ί.' οι~ τοv ιίδιΨά
τοι•, διjί.οι• ΕΚ τοv :Ι:!_)ό; τού; μα

{)ητά; εlριjσ{)rιι (rιιίσαι•τr1; · τίς ϋ.ρα 
15 I δύl'fιται σωΟ ιjι·αι;) το :τιι!!ά 

ά1·{) (!ιfJ:ι:ο ι;; το ίiτ ο άόύ ι• ατό ι• 

έστι, παρά δf ι'Jειp :ι:άι•τιι 
δυι•ατά. οvκοί'ι· δι'Ι'ιιτοι· καί τι/ι• 
κάμηί.ο1• ι·iσεί.Οείι• διά τριιμα-

20 i.ιii; eαιrίδο;;, άί.ί.' ov :ταιιά rl1•· 
Οιιι!J:ι:οις δυι·rιτόι·. <:ι:ιιρά δi Οειp)• 

Οt:τως δi ΚUt τοι• :ι:ί.οvσιοι• Ε ί ς τ 1J I' 
β ιισ ι ί.ε ία Ι' τού {)ε ο i.i. τά; δε• 

έψJδοιο; τοv 

25 :ι:ιϋ; aι· τά τοια.vτu :τοιιίσαι ιί 
{)εd; δvι·ατά, αvτο; iίι• είδε{η καί 
δ ΧριστΌ; αύτοv καί φ άι• άποκα

ί.ύφrι ό ι•ίο; αvτοv. 
Ό μέι• ο~ι· όιιιβεβ·ηκw; έ1• 

30 σοφίq. καί ί.όγφ έ:τιτοί.μι}σαι άι• 
έ:τί πί.είοι• καί τfJ :τε(}ί τιj; (jαrrίδος 
καί τιj; τρvμαί.ιiiς αvτιj; διηγιίσει. 

2ίf Ygl. .:\lattlι. 11, 2ϊ 

4 έστι .:\1 
]at. .; :ταχύτιιτα + 1ι~αlο1'tιιι~ Jat. 
u ff ί.ε:ττύι·οι•τι ... :τοιούι•τι Koe ί.επτύ· 
J'OJ'τo; •.. :rοιοiiι•το; .:\1 Η ί γtίρ τού] δέ 

(ά;τό) τού Κοι-, ,·gl. Jat. 11 τώι• < :\1 
ΗΗ καί τιjJ• κάμηί.ον δι'Ι'ατόι• .:\1 21 (:ταρά 
δέfJei[J.· Kl Κο•·. ygl. lat. 

4ΙJ7 

intι·an· ίη ι·egnuιn caelonΙΙn, 

}>os~>ilιile auteιn cιuantuω acl 
(lenιn. φιί ι>οteιιs est inef'fiιlJίli 

snn νiι·tιιte ηιιt gi'Ossitιιclineω 
tηalorntn nιali ίιωηiηis snlJtiliaι·e 

ant angιιstiatn introitus fac·cι·e 

ei ea}Jaceω. qιιο11ίηηι aιιtenι ΡΙ"ΟΙ>· 
tet· clifficιιltateιn introitns, 

ct 11011 pι·opteι· iιψossibilitateιn 
acce}Jit ad exeιnplul11 foι·anιe11 
et canιelωn, elaret ex eo qnocl 
a<l clisciρnlos ( clic-entes: φιi8 eι-yo 
pote.<ιt fieri sαlι··ιιs?) ι·es}>ondit: 681 

α pιιιl lιonιine8 lιoc i1ι zιo8sibile e.<.1, 
αpιιιl cleιon αιιteηι οηι11ία μο-<ιsί

ύiliα. eι·go }JossilJile est et cαηιelωιι 
pe1· fο1'Cιηιeιι αC'!ι8 intrω·e. 11011 
tanιen α}Υιιd lιοηι·iιιes, 

sed a ι>ucl dennι. 

quonιoc1o aιιteιη faciat lιaec po-~
sibilia dens, Ϊ}>se scit et Cln·istus 
eins et cui t·e,·elaYeι·it Clιristus. 

Q.ιιί antenι pl'Ofecit in sa
I>ientia et seι·ιnone, aιιdebit for
sitan abιιn<lantins et <le acu et de 
foranιine eins exι>oneι·e. nos autenι 

4 groιιsi-
tu(linem χ Pas<'il <'rassitιιdinem ρ 

16 Ιιο<' χ* Pas<'h < !? 29 prof<"cit 
Koe. ,·gl. gr. proficit χ 



408 Ol'igenes, )latthanseri~Iiίrιιng )lattiΊ. 19, 16-30 

1]μεϊς δε τοσοvτοι• ::ι:αραfJησόμεfJα 

δτι lστί τινα έι• τ(p 1•όμφ γο·όμε1•α 

τέχι·n f!αφιδεvτοϋ Χr!!]ζοιιτο; ι} α
r ί δ ο ς , ί'ι·α κατa σοφίαν ·Ο εοv 

5 ποιιίσn τa έργα <τις) ή; δ.ιοείί.ηφε 
τέχνης. ώ; οδι• ι•οηΟείη τά τoii 
ραrμδεvτοϋ έργα κδ.κεί1•η ή ι}αφίς, 

10 ι·οηΟιίσεται καi τά η)δε λελεγμέγυ. · 
ϋ.περ 1'vv ί.έγειι• ;ωi σαrrψίζεο• 
τάχα ,ιιΕJ' καi ύ:ιέρ 1}μϋ.ς έστι, 
τάχα δε καi τcp είδότι ποί.λijς άι• 

' ~ , 't1 β' 
και υ.καιροv εχοιτο παρεκ ασεω;. 

15 δύο δε προκειμέ1•ωι•, τοv κάμηλοι• 

διa τρvμαί.ιϋ.ς f!αφίδος εlσεί.
fJείι• καl του πί.ούσtΟ11 εtς τ(ι1• 
βασιί.είαJ• του fJεου, εύκο

Π ώ τ ε ρ Ο I' είι•αί 'f1]Gt τό πρότεροι•. 
20 καi ζητι}σεις γε έ1• τοίς δ.ι•fJρώποις 

ϋ.ί.ί.οι• μεν τοι• κάμηλοι• <γεJ•ό
μει•ον) εlσερχόμει·οι• διa τρvμ α
i.ιiiς f!αφίδος' aiJ.oι· δε τόν πλού
σιοι• (δ.δvι·άτω; <.ιιει·) δ.ι•{Jρώποις 

25 δvνατώς δε τcp fJεψ) εlσερχόμει•ον 

εlς η}ν βασιί.είαι• τοϋ {)εοϋ· 

οvτω;; δε καl έπl τι}ς καμι}ί.οv καί 
lπi τrjς τρvμαλιϋ.ς τι}ς ι}αq:ίδος, 
όστισ:τοτοϋν εαν εύρε{}f7 κάμηλος 

30 καi ήτισοvν έaι• νοη{}f7 [κάμηλος] 

2ff Vgl. Εχ. 27, 16 

1 1]μεί; ΚΙ, ,·gi. \at. :zώ; )I Η 
5 <τι;) Die!JI ΚΙ Koe, ,·gl. Ιιιt. 

6 Ι. <ό:ιοι)ωσοϋι• Dielll Koe, ,·gl. Iat. 
19 φήσει λl 21,22 (~·ει•όμει•οι•) κι, 

ygJ. Iat. 24 <ιιiν) Koe, νgl. lat. 
27f καμήJ.οv-τij; <Η ~S njς 2 < ){ 
30 ήτισοϋν Hant.sci1 TU. 34, 2a, 64 εl 

τις ούν )1 Η I νοιιflιϊ Die111, νgΙ Iat. 
είιρε&ιj :\ΙΗ I [κιlμηJ.ος] Hautscl1 

l10c a.cliciennιssolnιη, qιιoniamsunt 
quaeclaιn qιιae fiιιnt in lege arti
ficio consutili, necessariaιη llaben
tia acιιιη, ut secιιncluιn sa]Jientiaιn 
clei faciat opera qιιis aι·tificii quod 
suscepit. qualiteι·cιnnque ergo in
tellecta fιιeι·int opeι·a consιιtilia 
< et acιιs illa), ipsa consιιtιιra 
clabit intellegeι·e 

quae intellegi debeant in lιoc loco; 
qιιae ηιιηc dic·eι·e et ωanifestaι·e 
forsitan φιicleιn et supra nos est, 
forsitan aιιteιn et scienti ιηιιltιιιη 
et iηpοι·tιιηιιω exitωn lιabeι·e 

videbituι·. cluobus eι·go }Jι·opositis, 
caιnelton pet' jοrωιιe1ι ac1ιs intrare 
et diι·ite1n i1ι reg1ιu11ι caelor1ι1n, 

facilius esse dixit ι)l·imιιm. qιιaere 
aιιtenι inteι· lιoιnines, alinιn qui
denι cωnelu1n constitιιtιιιn peι· 

foranιeπ acus intranteιn, aliuιn 

aιιtem (/iΓitetn (iιφossibiliter qιιi

deιn quantum acl honιines possi
biliter aιιteιn qιιantnιn acl cleuω) 
intι·anteιn iπ regnuιn caeloru1n. 

quicιιnιque eι·go inventus fneι·it 

esse caιnelns et quodcnιnque 

1 a(\iciemιts ΚΙ, ,·gl. gr. adici-
Ιnιts χ 3 nece;;saι·ia y 

illa) Diehi, νgl. gι·. 

Iat. Ias iκβάσεω; Koe 
( ocl. clicet) κι 

S <et acus 
14 exitum] 
18 ι dicit 



:\lnttlιo 1 1>. IU-30 Τοιηο Χ\", 200 21 409 

10 

τρvμrι}οιa uαιι ίδο;, [iJ] είσι)οf"ΙJ
σεται δι' iκfοίι·η; ο 

οτι ιlδύι•r.ιτοι· μέι• άι•Ορ<fι:τuι;. 
:τ ιι ρ ά δ ε -ο ε ιr κu.i τοvτο δυl'fιτr)ι•ο 

εi δi έμqαίι·ει ταvτα κιιί :τιιΙJίστησι 
rεί.ικά τιιοα μωτιίι!ιrι κιιί έ:τί (τι) 
τέλο; aγοιιτυ. διά τι )'(Ι))' ύδ(ί)ιι Oεi[J 

15 μόιοφ δvι•υ.ηϋν ί} μιί, ό δυι·ά,ιιει·ο; 

έξεταζέτω. 

2]. ~Εξ1jς έστιJ' ίδείιι τά :τερί 

τοϋ 

20 τότε άποκριι?είς ό Πέτρος 
εlπει• αvτψ· lδοι'. ιίμεί; άφιί

καμεν :τάντα καί ιjκοί.ου
{}?]σαμέν σοι. τί ύ.ρυ. εσται ~ 
ι/μίν; κυ.ί ταϋτυ. δi δ ,ιιέι• τις 

25 τηρι]σει κατa τι)ι• ίοέξιι•, ό δέ 
τις άι·ασκεvάσας τό τιίς }.έξε

ως ώς ού μεγαί.οφviς τροπολο
γι]σειο 

intclleιotιιιn fιιcιoit acιιs foιoH.InCΙJ, 

intι·nl>it μeιο illιHI. 

ιηιtο gcntiιιιη introitnιn in regnιιιn 
ιοΗclοηιω fiιcilioreιn osten<leΓe Υο

Ιeιιs <ιuaιn Ιιιιlaeοηιιιι <livituιn 

lιanc siωilitu<lineιn intω<lHxito 
Ϊη cιuί\ηιs anteιη ρ:entes <licoe1>Hll
tuι· }Jaιιpcι·es, in }ιίs Ι nιlaei cliYites 
ω·ant ο 

ιιt.η11η ηιιteιη ιnnnifestent lιaec 

fine::; aliφιos secnncluιιι ιnysteria 
φιaedaιn aιlflιιceιιte::; nιl fines 
aliφιos }Jer φιasclaιn Yias cleo soli 
}>ossibiles necιιe, clisc~ιιtiat φιί 

cliscn teιoe ρotest. 
2lo 

T~ιnc ι·eoψonclen8 Petnιli clί:ι:ίt 682 

ei: ecce ποs Ι"eliquinιu8 onu~irι 
et secuti suιnu8 te; quicl ~ιtiq·ιιe e1oit 
nobι:s? et l1oc IJoterit qιιis et 
sinψliciter inteψretari et n1oι·a
liteι·. 

13 \ ... gl. Orig. in Ρ~. 4, 6 = PI1iloι-.aJ. 26 .. 6 (Ro]). ρ. 238, 22) κάν ώ; έν 

Ιατρικοί; δέ βοηθήμασιv άγαlΜ ίοέγηται ταϋτα, χριj iκίοαμβάvειv οτι ούκ lστι τελικά Ιατρι

κής άγαΟά dλίοά ποιητικά· τεί.ικόv δέ κατά τι)v lατρικΥιv dγαθόrι ή τοiί σώματο; ύγεία ο 

1 [ί)] Haιιtscl1 3 οτι-άι•θριίι:rοι;] 
hinter (jαφίδο; Ζο 1 :\Ι Η ~ ΚΙ, ιιιn

gekel1rt folgt Koe ιleι· Stellιιng in 
:\1 Η ιιnd zie11t aω; Ζο 4 :rαρι:!-διΨατόv 
ιlazιι 13 lato las τέίοΙJ <τΙJοά) κu<ni) 

Tlloα? κι I <τι) Kl Koe, νgl. lato 
18 τtl < l\[ 24 ιίμϊv :\1 

121Ηιc G (L) 20 t11nc] \'Oiol1eιo 
Lίicke? κι. γgJ. gι·ο Η ο ;;ο So 403. 7 I 
tιιnc -ei] Χ :-;ecιιnιlnιn matl1euιηo In 
illo tenψorf) dixit S)'mon μetιυ;,; nιl 

iesωn L 22 ιιt ίιμιe y* ergo L 
23 nobί,; + Οιnι•Ιίa Oιoigeni,; ιle enιlem 
lectinnf) L j etl < L / et2 < L 
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ό μeι• ot-.;1, ηj J.έξει :ταριστάμηο; 

τοιαϋτα έ(!εί · ιΖσ:τερ έ:τί nj; δό
σεως ού το διδόμ·1•ω•. rli.i.ά τι/ι· ( τοίJ 
διδόι•το~ ·' :rροrιίρεσι ι• ά:τοδFχόμε1•ο; 

5 ό Οεο; δικαιοί καί <μύ).ί.οι·: ά:rοδέχε
ται TOI' το ίJί.υ.ττοι• ;rροrιιρέσει τεί.ειο
τέρq. δεδωκότα :rαρά τοι• τό :τί.fίοι• iκ 
πί.ειόι·ωι• καί δια{JέσFι t~:τοδεεστέρq. 

(ιύ; διjί.όι• έστιι• έκ τι(ιι• άι•αγε-

10 γραμμέ1·ι•JΙ' :τερί τ;j; <-.μεγάί.ης) δό
σεως τιί)ι• :rί.ουσίωι• καl τώι• δύο 

ί.επτώι·. Ιlτιι·υ. 1j χι}eα 
εί; λόγοι• ::τε1'Ι}τωι• lfrιJ.ε1' ει'; το 

γαζοιrι·ί.άκιοι• ). 
15 οίrτω; καί έ:rl η(ιι• διά τι)ι• :τρο; το 

Οεϊοι· άγά.;ψ καταί.ι:rόι•τωι· ά κi
κτηι•τrιι. rι·α ά:rερισ:rάστω; ιlκοί.ου
t7rί)σι τιp ,.,Υριστιp τοv Οεοϋ πάι•τα 

:rράττοι•τες κιιτά τοι• ί.όγοι• αύτοϋ. 
20 οι1 :τάι•τω; μfli.i.oι• ά:rόδεκτο; ό τά 

:rί.είοι·υ. καταί.ι:rώι• τοϋ τά έί.άττοι•α. 

καl μάί.ιστα δτε τύχοι lJi.rι φι•χtί τι;: 
ιι \ \ '" ' \ \ 

καται.ι:rωι• τα ει.αττοι·α, :ταρα τοι• 

δοκοϋι•τα κα.τrι:rειrροι"ηκέ1·rιι τιίίι• 
25 :rί.ειr;ι•ιιJΙ'. 

εl κu.l μικρa OVI' καί εvπί.ιj ό π έ
τρος καταί.fλοι:rα Ιlμα τι'"(J άδεί.φp 
αι~τοϋ 'Αι·δρlq.. ψ•ίκο. rlκοvσα.ιτε; 
άμqότεροι το ιιδεϋτε άκοJ.οι•Οείτέ μ οι. 

30 καί :rοηίσω ύμύ.;: άί.ιείς άι•Dριύπωι•ιι. 
ηεvΟέω; άιrέι·τες τa δίκτυα ιjκoi.ov-

:\lattl1. 19, 16-30 

<1ui eι·go siιnpliciter intellegere 
Yult., talia dicet.: sicιιt enίιη in 
<latis non ipsunι datnnι se<l ad
fectnιn <lant.is asr>iciens <leus iιι
stifίcat et. ιηelius susci}>it }>aι·ya 

<lanteιn cunι ιnagno aclfectιι quaιn 

nιagna ex (nιultis et cunι) aclfectιι 
ιηo<lico (sicut ιnanifestunι est ex 
lιis quae scι·ibuntιn· pι·ονteι· <lata 
clίΥίtιιιη ιnagna et <lιtσ ιninnta 
Yi<lnae), 

si<· et in lιis. qιιί pl'Opter dei 
clilcctioneιn <liιnittιιnt qιιae pos
si<lent, ιιt inse}>aι·abiliterChristιιnι 
seqnantuι· oιnnia secιιndιιnι ver
lηιnι eins a.gentes, non ιnagis ac
ceptal>ilioι· eι·it qui plnra ι·eli
qιιerit eo qιιί I>arn <liιniserit. 

eι·go etsi ιηίηίιηa et conteιnptibilia 
Petru.s cωη frat.re sno ι·eliqιιit, 
<juanclo (anιl>o: au<lientes: ι;yenite 
}>ost nιe, et faciaιn Yos piscatoι·es 
hοηιίηιιηιιι, ι•statiιn relictis retibus 
Becuti sιιnt eιιωcι, se<l non ιnini111a 

tlff \'gl. l\Iω·c. 12, 41-44 - 1;iff \'gl. Cleιn. ΑΙ. ιι. ιl. s. * 21? - 26f Ygl. 
l\lattlι. 4, 18 - 29 .Mattl1. 4, 19f 

:J ... /τού διδόJ·το; \ κι. yg). lat. 

-! :rροιιίρfσιι• ά:rοδΕχιίμΕι•ο:] '\\"Ϊε> η·, 

23.''1, 3. 280, 19 ύ.:rοβi.Ε:rι)μtνο; Koe, 

,·gl. lnt. ;) <ιιiiί.ί.ω•/ ΚΙ ωιcl1 Dielιl 

Koc, ':gl. lat. ΗΙ · μηιίί.η;, ΚΙ, Ygl. 
la t. 13 iflιιi.i.EΙ' )[ 1 Η κιιτιιi.fι:rύι•τωι• 

l\1 I κέ-"τητι.ιι :\1 

ι '2 \"\Ιit. intε-lligeιΨ L .. as-

ρieien:;] ι. snsciρiens? κι. \"gl. gr. 
; <ιnnltiκ ε-t eιιιη) Diehl. \"gl. gι·. 

1(1 ιlί\·ίtιιιη ΚΙ. ,·gl. ιtι•. diYitis χ 

:Η ιlinιi><it ~· 2'; cnιn + '.Jι•δρέι;ι gr. 
28 <ηιηlιο) Dielιl ΚΙ .Koe, ,·gl. gι·. 
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{)ησιι:• ιιι~τι"fl"· ιίί.ί..' υι~ fΙΙΚf/ι. ί.εί.ιl

γιστιιι :τιι.!!ύ. τι'[l {)ει~ κιι.τιJ.Ι"υιίσιι.πι 
δτι ά:ιι.Ι t~~εω; ιι.ι~τn τοιιι.ύτ·η:;: :τε-

:τοι ιίκιι.σιι·. .ιύ; εi 

5 :τοί.ί.ύ. κ τ ιίμ ιι.τιι 

t~:ιά!! zo ι·τιι. 

κιι./ f!Κf~κτηι•τιι 

κιιί :τί.είστιι. 

μιj uι· ύ:ι' ιιυτωι· κυ.τιι.σχεΟιj

ι·ιι.ι μηδέ lμ:ιοδισι? ιί ι•ιι.ι τιj ι• ι)'! μ ιjι• 
10 βοι•λομέι•ωι• ύ.κοί.ιη•Οιjσυ.ι τι~' Ιησοr. 

κιιί Ου.ρρiίJ~' (οίμαι) l:τί ηί :7f!O!Lif!lσει 
μύ.λϊ.ω· ιί τιί f:ί.!J ιijι• κιι.τυ.ί.έί.οι:ιε1' 
ύ Π έτ'!ο; :ιιιf!!:'/σιιι.αάμfl'ο; εί:ιε τι"fl 

Ίησοίο τό ί δ ο ι'• ιί,ιι ε ί; ι1. 'f ι}κιι.μ ε ι• 
15 :ιάι·τιι. κιι.ί 1/κοί.ουΟ ι}σιι.μiι• 

σοι· τί ίlρα iστιι.ι ιjμίι•; εiκό; Μ 
1•οείJ• μιj δίκη•ιι. μόι·οι• υ.ι~τύι· κυ.τα.

ί.εί.οι:τέJ•αι ι:Lί.ί.ύ. κιι.ί οίκοι• κιι.ί 

γιΨαίκα. 

20 ή; 1j ιιιίτηρ l:τιστάι•το; τοίl Ίφοίο 
ά:τιίί.ί.ιι.κτιι.ι τοίο :τι•ρετοίο · στο
χάσιι.ιτο δ' ίίι• τι; δτι . ~ 

δω•ιzτόι• κυ.ί τέκι•α υ.ίοτόι• κατυ.ί.ε-

ί.οι:ιέ1•αι, οί-κ άδvι•ατοι· δέ καΙ κτιί-
25 σί1• τιι•α βρυ.χείω•. 

Μέγα οί5ι· διιi.οίοτιι.ι :τερί τοv 
Πέτρου κrι.ί τοf ι:Lδεί.qοv avτov. 

l:τεί:ιερ άκούσιι.ι·τε; τό >•δεύτε άκο
ί.οvΟείτέ μ οι. καΙ :ιοιιίσω ύμύ.; 

30 άί.ιεί; α~·ΟQώ:ιωι•ιι μηδiι• ι:Lι·αβι.ι.ί.ί.ι). 

μεt•οι >>εiο{)/ως άrέ1•τες τά δίκτυα 

Ύικοί.ούΟησι.ι.ι• ιι.vτιyrι, οι~ μιμησά
μεJ•οι τόι• εί:ιόι·τιι. · »aί.λύ. :ιρι7Jτοι· 

sιι11t ιιe~tίrιι~ιtιι ιψιι<l <leιιιιι ι.:οιι

~ί<lιοι·ιιηteιη φιωιίaιη ex tanta 
ι>lιοΙΙίt ιΗ1ίιιι~ ιlileι.:tioιιis illιι ηιίιιίιηa 

ι·clίφιeηιηt. ιιt etίιιιη ~;ί 1ιt1ι[fψ; 

ΙιιιlιΗί:-;:,;eηt. Jl088e8.~ioιιe8. 

οιηηίa sine <lιιlιίο η·Ιίφιί:;:,;eJΙt 

ηιοι.: al> cis nllo ιno<lo ι·etenti fιιί:;
:':ι•ηt aιιt. inφe<liti aiJ ίηφι·tιι <li
lectiunίs Ιηιίιι:;ΙΗο<li. 

et }1Ht·u φιο<l ωagis confi<len:,; 
J>etι··ιu:ι <le a<lf'ectη sno. <μιaιη cle 
ΪJ>Sa φιantitιιte ι·eι·ιιιη ι·e\ίctaι·uω, 

fi<lιιcialitet· ιlίχίt. a<l Iesnω : ecre 
?108 rel·iφιinι1ιs οηηιiα et 8eι·uti 

S1l1111t8 te: φιi([ 1ιtiφιe erit nobis? 
conseφιens est aιιteιn seηtin·. 

qnoninω non ~;οlιιιη retia, se<l fi83 

etiaιn clοιηιιιη et ηχοι·eιιι 

forte ι-eliqnit. et filios et })os:,;e:-;
siones φιas<laιn et:;ί })aJTas. 

:\Ιagιηιιη ergo aliqni<l denιon
stratnι· de Petι·o et. <le fι·atι·e ipsins, 
qηοιιίa111 ιιn<lientes: »Yenite J>ost 
ωe, et fa.ciaιn Yos piscat-oι·es l1οη1ί
ηηη1ιι nilιil cnιιctantes >•statinι ι·e

lictis ι·ctibns secnti snnt eηηιιι η~ι· 
snnt inιitati eιιιη, qni <lixit: ••se<l 
J>ι·ίιηωιι J>erlllitte ιni!Ji iι·e et. 

2Uf Ygl. Lιιc. 4. 3Sf - :!1-iff :\lattl1. 4. 19f - :1:1 Lιιc. 9. 61 

3 αι1τώ :\Ι 

βοι•λομένοι•; Κοι-

12 τι/] i·μ,ιι lat. 

10 βοι•}.ομέ~·ι•J~' Rn 
βουi.ομέι•ψ :\Ι Η 

16 σοι] σε :\l 
lί ι•οι-ίν ΚΙ naclι Koe, ηrl. la t. καί 
λ! Η :!6 οr'ι· + atiqιιίιliat. 211 ήμii; Η 

1-:1 a<l lc,ιιιιη ~-* < L 16 ιιt i-

qιιe ;~:* ('rgo L :.JO ('Hil<:'tante:; κι. 

Ygl. ~r. <'ogitantι-:; χ 
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ε:rιτρεφόν μοι εί; τόι• οlκόι• μου 
ύ.:rεί.fJείν καl ά:rοτάξασfJαι τοί; εlς 

τι.:ν οlκr:ι• μου«, οl:δέ :rαρα:rί.ι]σιόν τι 
:rοιι}σaι•τες τιp ί.έγοι•τι • ιιi:rlτρεφόι• 

5 μοι :rριίjτοι• ά:τεί.fJείν καl {}άψαι 

τόν :rατέρα μου«. καl :rρόσχες f:rι
μεί.υ); δτι άξιοί.όγως :rί.ηγέι•τες 
ί::rό τijς :rροστάξεω; τοϋ 'Ιησού καl 
τιj; έ:rαγγεί.lα; αvτοϋ, καί :r:ιστεύ-

10 σω·τε; δτι όί.lγψ άί.ιεvτικι)ι• κατα
ί.ι:rόι•τες τι)ι• lχOvωv άι·Ορώ:r:ου; 
~ιιεί.ί.ον ύ.γρεύειι• :rρό; σωτηρlαι•, 
κrιl οίοιοεί τρωΟέντες ύ:rό τε η/; εί; 
τόν 'lησοϋι• καΙ ι}; f:r:ηγγείί.ατο 

15 αvτοί; διακοι•ία; φλω•fJριό:rου μέλ
ί.ουσο· άι•Ορώ:rους {}ηρεύειι•, 
»εtΟέω; ?ψέντες τa δίκτι•αιι καί 
ώσ:rερεl fπιλαΟόμεJ•οι τιϊ:ιι• οίκοι 

ΙΙ?JΚΟί.ού{)ησαν αvτιpιι, wς ίίξιοι• γ ε-

20 γοι·έι•αι (τοϋ) f:r:' fκείι•n ηj όρ,ιηj 
τόι• Πέτρον σεμιούι•ασΟαι κrιί εlρη
κέι•αι το :rροειρημlι•ον. 

aμα δέ :rαρατηρητέοι• ότι. τοϋτο 

25 εί'ρηκει• ό Πέτρος καται·οι}σα; μέν 
τι)ι• είρημέι•ην ·δ:rό τοϋ Ίησοϋ qω
ι·ιίι• · εl {}έί.ει; τέί.ειο; είναι 
v:rαγε :rώί.ησόν σου τa ύ:rάρ
χοJ>τα καi δός :rτωχοίς, καl 

30 iξεις 07]σαυρόν έι· οf.ραι•ι"[J, 
καί δεϋρο άκοί.ούΟει μοι, 
Dεr1σάμεJ•ος δέ καί τόι' ιlκούσαι·τα 

Ι'elntntiaι·e eis qni sunt in doιno<<, 
nec siιηile aliquicl feceι·unt ei, qui 
clixit: ιιpernιitte n1ilιi pι·inιu111, 
nt ea1n et sepelianι patreιn nιeuin«. 
et diligenter acltende, quonianι 
honestissinιe percussi Clιristi prae
cepto et pl'Onιissionibus eius et 
credentes, quonianι nιoclicanι ca
ptnranι pisciUin relinqnentes lΙo
nιines piscaturi fnerant ad sa
luteιn, 

ιιstatinι Ι'elictis retibnsιι et quasi 
obliti snornnι onιniunι ιιsecuti 
snnt eιηηιι, nt cligni efficiantur 
l1ac interΙ·ogatione, quaιn fecit 

dicens : ecce no.s reliquimus ωnnia 
et secut·i su ιιι1ιs te. 
obsen·a siιnul et lιoc, quonianι 

occasio inte1-rogationis lιuiusnιodi 
ex illo facta est Petl'O, quod ver
bunι Cl1rist.i audiYit clicentis: 
si 1:is 1Je1jectus esse, 1:ade t•ende 
οιιιιι.iα quae possides et da pau
peribus, et Jιabebis tlιesa'U1''U1Ιt in 
caelis, et ι·e11i sequeι·e ιιιe; (leinde 
quia consiclera,·it adolescentenι 

4 :\Iattl1. 8, 21 - 1ί f )Iattl1. 4, 20 

11 τι)v )I" Η τώv )la 14 Ίησοϋv 

(άγι..ί:τη;) Koe 19 άξίου; Koe, Ygl. 

lat. 20 (τοϋ) Koe 2! ότι + (εύ-
κα{ρω;) Koe, Ygl. lat. 2i εl-είναι] 
hintε'l' εlρημέvηv-φωvιίν ΚΙ, ,·gl. lat. 
,., :\Ι Η 32 κrιl < )Ι 

5 eaιn ε>t :}'* < L 
Dielll 26 est χ* < ρ 
lescentem (anιlίf'nteιn 

Ygl. gr. 

11 fuε>rant] ? 

32 l. aιlo
et)? Kl, 
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-,•εα.ι'ίσκοι• κtιί μι:τά i.ύ:tιι; άπεί:η

ί.vΟότα, έ:ιFίπι-·f! προκΕ:κρίκει τά 
ποί.λa ε:cι τιjς γιϊς κτιίματα 
τοϋ τέλΗος lι• fJN'[J γFt•ΙσΟαι, 

5 t·οι}σιι; δi καl το Μσκοί.οι· περί τοv 
Fίσεί.fJείι• είς TIJI' τώι• οvριι

νι(ιι• βιισιλείαι• τοϋ :ιί.ο1:σίου, 
ώσ:cεψί Κιιt ιιvτο; ΟVΚ εvχFρΕ; 
:cρilγ,ιια :r:οιι:jι• t1 ι· τι'[J :r:άι•τιι κατα-

10 λελοι:ιέι•αι κιιl 1jκοί.ουΟηκlι·αι τιp 

σωτιjρι, εl:r:ε 

τa :cροκείμει•α. 

διο καί :r:ιιρρησιασαμέJψ I τιp Πέ-
15 τρφ ά.-τοκρίι·ετuι τa τιj; l:ιιrμρο

μέι•η; μεγάί.η; l:r:αγγεί.ία; ό σωτι}ρ 
περί τοϋ μli.i.ειι• έι·α τι(ιι• κριτι:jι• 

τοϋ • Ισραι)i. έσεσΟαι τοι• Πέτρο ι·. 
22. Ό δε τιϊ; λέξεως <ώ; > 

20 ούχ ίκω•ij; :r:είσαι μεγαi.οιrvιj άκροα
ηjν καταιrροιη)σας' ώ; καi ϋ.ί.ί.ωι• 
ί.έξεωι• τι]; γραιτij; το σεμι·οι• lι• 
τιΊ άι·αγωγιΊ lχοι·σι(ιν, τοιαϋτα q:ι}σFι 

25 
δτι αvτο το ίδού 1jμεί; aφι}καμΗ 
πάl'τα καί 1jκοi.ουfJιίσαμέι• σοι, 
δικτvδίου κατυ.ί.ειψΟέι•το; καi :ι:ε
ι•ιχρα; οlκία; καί l:ι:ι:r:όι•οv lν :r:ει·ίq. 

30 βlου, ού :ι:άι•υ τι <μέγα lστίι• ούδi) 
άξίω; ί.έi.εκται τοϋ τηλικούτου μα
Uητοϋ, ί[> ιισάρξ καl αίμα ούκ ά.-τε
κάλυψεJ'<( δτι Ί·ησοV; είη ))ό Χρι-

32ff :ί\Iat.tl1. 16, 17. 16 

2 τά] lχειιι Koe, ygl.lat. 8 ώσ:ιε

ριl] ideo qtιasί lat. D :ι:οιώιι] έ:ιιτεί.ι;,. 
Koe, ,·gl. lat. 10 άκοί.οvθηκέιιαι Η 
19 (ώ;) ΚΙ 28 καί] ι·el lat. 
30 (μέγα-οi:δέ) KJ, Ygl. )at. 

cuιn tι·istitiιι ιιl>cιιηίcιη, <ιuοιιiaηι 

JH'aC})osιιit ?ιι1ι[tφ; ]JOsse88ione8 lιa
l.>eι·e in teιτi~, <ιuηιιι cssc perfectιι8 
iιι <leo, consiιlcι·aιι~ qιιoquc et 
ιlifficnltateιn ιliYiίunι ingι·c<licnιH 
i1ι rey1ι1ιnι caelonun, iιlco φιa~i 

qιιi Ϊ}JSe nοιι fncilcιn reιn con
suιnιηaYeι·it· in eo, φιο(l uιιiyeι·sa 
ι·eliqιιit et secntιιs cst Ιesιιιη, 

(lixit: 

ecce ?ιοs reliq·ιιίnι1ι.s οηηιiα et ιsec·utί 
81t11t1t8 te. 
pι·opte1·ea Petl'O fi(lucialiter ista 68-t 
(licenti responιlit pronιissioneιn 

istanι Ιηaχiιιιaηι Clιristιιs, ut sit 
ιιιιιιs ex iuιlicibn::; Israel. 

:22. Qnoniaιn auteιn ,.e1·bi 
sinιplicitas non est satis i(lonea 
auιlitorenι ingeιιii enιinentioris 

placare ιle Iιonestate seιιsus in 
' ιnoι·alibιιs expositionil)US consi

stente, etianι Ιιωιc Ιοcιιιη ita 
tι·adeιnιιs, qιιoniam lιoc i}Jsnnι 
qno(l ait: ecce noa reliquin11ιs οηι
?ιiα et secut·i su1nua te, I'etia coιι
tenψti1Jilia (si ::~ignificat se) ι·eli
qιιisse vel paupeι·enι domωn et Yi
taιn in paιιpeι·tate (loloribns }Jle
nanι. ηοη adeo nιagnuιn est llθ(JUe 
dignuιn tali discipιιlo, cui ιιηοη caro 
et sanguis I'eYela,·eι·at:< esse Iesuιn 

1ί ex] de L Isι·ael] iti:; G 
illis L 22 de onestatem G Ιιο· 

nestatem L 231 24 consi.<;tente ΚΙ 
consistentem χ 2δ Ι. tι·acteιnus? 

doclι ygl. S. 42-1, 11. 432, 28 Koe 
28 (si significat se) ΚΙ nacl1 Diehl Koe 
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στο; ό vίος τοϋ fJεοϋ τού ζιί)ι•τοςιι, 

))άλ).' ό έι• τοί; οvρυ.νοί; :τατι)ριι 
, _ , ,.. "' ,.. ' ' τ ~ 

αυτου, και ψ ι.ει.εκη1.ι το ··συ ει ο 

Πέτf!ος, καΙ έ:τι ταύτn τιί :τέτρ~ 
!i οίκοδομιίσω μου τι)ι• έκκί.ησίω•, 
καi :τύί.αι ι7δου ού κατισχvσοt•σιι• 
αύτιjςιι, άί.ί.ά μιί:rοτε τά <:τρο ·) 
α:τοδεδομέt•α εi; τι) ι· διιίγησιι• τοv. 
i;~αγε :tιbί..ησόν σου τα ύ:τάρ. 

IU χοΗα καi τa έξίj; 

χριίσιμα (καίιlί.ψ?ιι•ά,·εί; τά :τροκεί • 
μι•ά έστι. Πέτρο; γιlρ ?ψιjκε :τάι•-

15 τα, έφ' ol; ά,ιια(!τωί.ο; ιjι• και δι' {1 

εί:τεν • »έξεί.Οε ιί:τ' έμοv. κύριF, ότι 
άι•ι)ρ άμιιρτωί.ο; έγώ είμιιι, κιιι μέγας 

20 

' - .., ~ _Q , :t \ 
αυτου ε:ταιι•ο; 111• τF-υαρρηκοτο; ετι 

τι!J μηκέτι άμαgτάι'fιι' λέγω• · 

άq:ι}καμεv :τάι•τα. και ού ,ιιι)ι·οι• 
τά χείl}οι·α καταί.ελοί:τιψει• άi.i.a 
και tjκοί.ουfJιίσαμέι• σοι. το δi 

2.3 σο/. 1)κοί.ουfJιίσυ.μει• ίσοι• δύ
t•αται είι·υ.ι τιp· ά:τοκαλvψcυ•τος ι},ιιίι• 
<κατa :τάl'τα, ι(); Πέτρφ. τοίi) :τα

τρος δστις Fl, καί /Jτι δικαιοσύι•η 
εί, ιjκολουΟι}σαμ.έι• σοι και?ο 

30 δικαιοσύι•η τυγχάι·ει;, 
ούτω δi και 

και?ο άγιασμο; καΙ καΟο σοrία καi 

C.ln·istulll filinnι >>clei ΥΪΥiιr, »secl 
pater caelestisιι, cni etiaιn fucrat 
clictnn1: »tιι es Petrιιs, et snper 
lιa11c petranι aeclific·a\)o ecelesianι 
ιneaιn. et })Ortae inferoruιn 11011 
})ι·aeya}ebnl1t eiιι. cι·go ne fω·te ea, 
qnae tι·aclit.a su11t superius de 
Yeι·IJis Cln·isti dic·e11tis: ~·aιle et 
ι·e?ι(/e οηηιiα φιαe ρossi(/es 

et (/α ]Jrιuperib~ιs, et lιabebis tlιe-
8α·ιιι-uηι i1ι cael·is, et ι·eni seque1·e 
111e, 
ιιtilia et Yeι·a sιιnt i11 pracsenti 1 
Petn1s eni111 οηηιι'rι. ι·eliquit. in 
qnil)ns eι·at peccator, })roι)ter 

φιae et dixeι·at: »zxi a ιne, 

clωniιιe, qnoιιianι Ιιωnο pcccator 
sιιιn egοιι. et ιnagna laιιs eι·at eiιιs 
confi(lentis, ut cle cetel'O non 
})ecc·aι·et, qui (lixit: 
ecce 1ιοs 
1·eliq·ιι ί ιn·ιιs οηιιι ia. ct ιιοη soluιn 
nιala rel-iq~ιinιtιs. secl et te secuti 
sunnιs. clιιocl anteιn dicit sectιti 

.sωιι~ι.s te 1)otest clici: secunclum 
ωnnia, qnae μateι· ι·eyelavit Petro 
esse filinnι sιιιιιη, seωti s~nn~ιs te 
institiaιn secιιnclnn1 qnod iustitia 
es, 

secuti s~ιηι~ιs te sanctificat.ionen1 
secηιιdιιιιι qιιocl sanctificatio es, 

3 :\lattl1. 16, 13 - 16 Ι.ιι<'. ;;, 8 -· :!~ ff ,. gl. Ι. Κοι·. I, 30 ΙΙ:ό<\V. 

; (:rρο-> ΚΙ, Ygl.Iat. ιι. s. 404.12 σ ci] a<Inrsιιs ('ιJin ο 
8 τοϋΗιι τό:\1 Η lΟτά <Η lΙJ /καί fiιiC'ntί,; χ* confitenti;; ρ 
ι!}.η{)ινι'ι) Diε-hi ΚΙ Koe, \"gl.Iat. 18 Ι. + et L 
(τό) τFθαρρηκότω; Κοι> 

-τού> ΚΙ, Ygl. Ιιιt. 

27 <κfιτtί 

Hl con-
2-1 ιlicit 
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κιιΟι) t't!!ιίι·η κιιi κιιΟιί ιlίοιίι'Jtιιι καί 

και? ι) ύδι).; ιj ιι lrJoι•aιJ. ::τ ψ); Ο ει) ι• κιιί 

καΟι) ζωι) ιlίοιιΟιι·ιίο όιι):ιt·(! ι;ι; J.Oi.η

< τ ιj~ ι• ι κ η /τ ι/; μετύ. τι)ι• αγωι·α 
5 :ιιΨ0ιll'ιίμει·ο~ τοιϊ άγωι•οΟfτυι•, εi 

τύχοι μ ι) t~:ιιστάμfl'ος τύ. t?:ιi τr~ 

aγιul'! ίJ.{) i.u, :ιιψf7ιίι•ηιιι 

τοv συιτ ιjgo~ i.{;'r•JΙ' μπrί. τιj~ i:ιi τοί; 
άι·δψηαΟιί,ιιιιαι :ιιιψJιισιΊι; τι) 

ω τί Uf.!ll. i!ατιιι ιί,ιιϊι·; καi εί':ιε!! 
βοι•ί.όμεΟα τa ::τ!_)ιi.; I f{τ!_)οι· tϊ'ρη

μiι·α κατά τι)ι• :ιει~αιι• rιt•τοι'κιιi ιιι~τοi 

ί.αβείι•, 

άf(ύ} J,ιιει· ύμοίω; :ι ά ι• τ ι ι, μ ηκέτ ι 
15 :ιεριεχι)μει·οι τιj:; κακία; κιιi τιj; 

κιιτ ΙJ.Vτιjι• El'fiJYfία;, Κ/J.t rLΚO
J.ουΟιίσωμt:ιο τι~ τοίi Οεοϋ Μγψ, ϊι•rι 
1jμίι• εi':ιη καί :ιύ.σι τοί.; άκοίοου{)ιί

'· ιισιι• ιιvτφ τa έ:ιιrεριίμει•α οίfτω; 
20 ί!χοvτα· ό δi Ίησοv; εί:ιει• ιJ.ύ

τοίς· άμι)ι• λέγω vμιι• δτι 

ύμείς οί ιlκο}οουι?ιίσαι·τέ; μοι 
καί τά έξιj:;ο 

a:ιερ καΙ αvτιi κrιί ά:ιiοούστεροι• iχει 
το•a :ιgοτρε:ιτιΚΟI' έ:ιi το καταίοι-

30 :ιείι• τa ύ:ιάρχοι•τα ι•οi'ι·, 

καi iτεροv :ιαριi τούτοι• βuΟ·ύτεροι'ο 
ό μiv OVJ' κατu τιjv ίοέξιι• έgμη
νεύωιι 

et sιψicηtίιι et J)HX ct νeι·itω; cι 
γί:ι ιlιιcens ιι<Ι ιlι·ιιω ct γίt:ι \ocr·no 

JΠ'OJΙteι· φιοιl φιιιsί Υίι·tω· nt Ιιl<·tιι 
ροs ι J ιιι~t:ιωcη ιφυιιοtlιct:ιηι ί nt cι·
ΙΌgnt. ψιιιe :-;int }H'I\Cini<l, (·eι·t:ι

ΙilΪΙΙΪS ciuxιηo<li, φιac :ιι!ΙιιΗ~ nc
S<'iel)n t ο 

φιίιl ιιtίφιe eπΊ ιιο&ί:; ι ct nos Sl 

Υοlιιηηι:-ι μcι·ciμcι·e, φιae :;ιιηt 

l)etι·o ιη·οιηi~:-η, 

sinιiliteι· οιπιιίιι I'elinφιnnnι:;, ιιt 611;3 

<le ι·eteιυ nnlla teneιιιnuι· nιalitia 
neφιe aliφιibιιs O})eι·ibιιs eiιι:;, 
:;eιl ηΨbιιιη <1ei seφιannn·, nt 
ιlίι·η t nobis et oιnnilnιs :-;eφιenti-
IΗι:-ι eιιι11, φιιιe ίη seφιeιιtihns 
(1icit : 
αιηe1ι ιlίcο ωfJί.~, qιιοιl 1'08 qιι·i 

Nectιi'i e.~fί:; ιιιe . 
• ο 

ιιι ι egeιιe/'(ιfioιιeo ctιιιι .~erlnίt 

j'ίlίtι.<: Ιιοιιιίιιί8 8/t}Jeι· ..;eιleιιι ιιιrιίe

·~fαtί8 8·ιιαe, et ι·ο;-; :;uleύίtί..; 81ψeι

<ltιοιleriιιι t./ιι·οιιο:; i'llιlί('(ιιιte.~ ιlιιο

ιleciιιι fιοίύu8 l8Nιel. 

φωιl et ψsιιηι et sinψliccιn IHΙ.bet 
inteη>Γetationeιn exl10rtanteιn 
ι·elinφιeι·e !Jona 
sae<:ιι]i ιη·oιJtel' (~}JI·istιιnι, 

et S}Jiι·italeιn et altioι·eιη. 
φιi e1·go secnnclnιn litteι·aιn 

intellegeι·e Yult, 

~~~~ Ygl. zιιιη Text Haιιt,;c]l Tl:. 3-!, 2a, 65 

3 dfJi.ιι<τι); νικ η) τι); Dielll ΚΙ, 

Ygl. lat. 5 iΊ.γοι•οΒέτοv Η ~f τιj~ ο •• 

:rαρQησία; 1\J τι)v .. ο :rαρ<Jιισίαι• )I Η 
12 κατd Koe καί ::\1 Η Η όμοί'ΙJ; ΚΙ, 

Ygl.lat. οϋτω; ::\Ι Η :J~ Int. ''eicl1t nh 

:? Υίa χ* Yita ρ 4 agonitι•· 

taιn Β 11 ]'Ι'CΪ]Jι'Ι'Ι' (Η) σ 18 di-
catιιι· ι•t G L :!:l I'E'gt;>neι·ationc χ* 

gen<>Ι'<1tione ρ ~;) ;;eιlt'IJitis et νο,; TJ 
:J.J nιlt intelligι•re L 
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τοι· τόποι• τoiJ εύαγγεί.{ου 

τοιαϋτα έρεί· (ού) :τάι•τα; εί:τει· άκο

ί.οvfJείι• τιμ Ίησού ό ί.όγο;, άi.i.a 
τοi~; μέν τότε ά:τοστόί.ους καί 

5 (τού;) δμο{ω; έκε{ι•οι; έ:τιμόι·ω; 

αύτιμ άκοί.οι•fJι)σω•τα; (άκοί.ουfJιί
σωοτα; έαvτιμ) ιuι·όμασει" τοv; δέ 
μεταγει•εστέρου; έδι}J.ωσε (τi[J) καί 
:τϋ.; δ στ ι; άq; ιjκει• άδεl.rού; η 

10 άδεί.raς καί τa έξι]ς. 
, ~ ., • β ' δ • • 
a,.ι, ω; ιαιω; ιηγησαμε1•οι• το 

άκοί.οt·Οείι· άι·ατρέψι τι; ί.έγωι· 
:τε(!t :τάι·τι•JΙ' ε/ριjσ0αι το άκοί.ου
fJείι• έ)• τι!J »δ; ι'ίι· ιο) aρn τοι• σταv-

15 ρόι· αvτοϋ και άκοί.ουfJι}ση ό:τίσω 
μου, ούκ έστι μου aξιο; εlι·αι μα
fJητι};((. 

20 

Οί τοίι•υι• άκοί.ουfJΙ}σαΗε; 
τιμ σωτιjρι 

καΟεδοfι-ται έ:τl διύδεκα fJρό • 
1'01'; κρίι•οι•τε; τaς δώδεκα 

f{t'l.a; τοϋ Ίσρω}ί .. καί ταύτψ 
25 Ι.ιjψονται τι)ι• έξουσίαι• έι• τfj άι·α

στάσει τώv ι·εκριϋι" αϋτη γάρ έστι.ι• 
ι} :ταί.ιγγει·εσία καιηί τι; γέι•εσι; 
ovσa, δτε οf.ρω•ο; καο•ο; καί [ιj] γιj 
Κat)'ll τοίς έαvτοt\ς U/'UΚαL)•ώσασι 

30 κτίζεται καί καιι•ι) διαfJι]κη :ταρα
δίδοται καί το :τοτι}ριοι• αύτιj;. (23) 
έκείι·η; δέ τιj; :ταί.ιγγεΙ•εσ{α; :τρο
οί,ιιιόν έστι το καί.ούμε1'01' :ταρa 

Η ::\latth. 10, 38, ,-gl. Lιιc. 14, 2ί 
1\Iarc. 14, 25 Parr. - 33ft Ygl. Tit. 3, 5 

2 (oιi)Kl. νgl.lat. .:) <τσV;) Koe' 
όμοίου; Η G (άκοί.οt•θιiσω•τα; έavτqj) 

Diel11 Koe, \'gl. lat. ί τοί•; ΚΙ οίί:; :\1 Η 

8 (τrp) κι, ,-gι. lat. 28 ότε + ct lat. 

talia clicet: non o1nnes dixit sequi 
Chι·istnιn seι·n1o, sed eos, qui tunc 
fιιenιnt al)Ostoli et qui similίter 
eίs (obstinate) secntί fuerant 
eun1, secntos se appellaYit; po
steι·ioι·es aιιteιn ιnanifestaYit per 
illnd qιιοd dixit: et 01nnis q'lιi re
li!J'lterit J'ratι·es autsororeset cetera. 

Qui ergo sec'lιti δ"ltnt Clιristιιn1, 

non qιιaedanι secl ωn1zia relin
qιιentes. 

sedebu11t super duodeci1n tlιrωιos, 

iudicωztes d'lιoιleci1ιι tι·ibus Israel. 
et lιanc })Otestatenι accΪI)Ϊent in 
resnnectione ιnort.noruιn; ipsa est 
eninι (ι·e)geneι·atio et no,·a qιιae
claιn nati,·itas constituta, quando 
et caelιnn noYulll et tena noYa 
creat1n· his, qui seipsos renova
YCI't1nt et noYuιn tι·aclitur testa
ιnent.um et calix ipsius. (23) illius 
autenι ι·egenerationis pl'Ooemiunι 

est, qnocl a1)ud Paulunι Yocatur 

28f Ygl. Apoc. 21, 1 - 30 Vgl. 

2 dicet] <licit ~·* I dixit R G dicit 
Β <licti L .ι (obstinate) Dieω. 
Ygl. gr. 2;j iι>sa] lat. las αvτή Koe 
26 (r<·)generatio ΚΙ, Ygl. gι·. ιι. Ζ. 32 I 
et] lat. las (καi) καιι·ιί 32 prοο<'
ιηiιιιη Kot>, ,-gl. gr. praen1inιn χ 
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τψ I Ιαύί.φ ί.ουτιιόι· :ιυ.J.ιγγει·εσίας, 
καί lκείι·1ις τιjς κιιιι•ότητος (μυστή
ριόν έστι) το έ:ιιφερόμε1·ο~· τιp λου
τιιιp υjς :ιυ.ί.~γγει•εσίu.ς έι• τιp >>άνα-

r. και~·ώσεω; :ιι•εύμυ.τος<<. τάχα δέ καi 
κατά μέι• τή~· γέι·εσιι• >ιοvδείς έστι 
καΟαρός u:ιό f!ύ:ιου, οvδ' εl μία 
1ίμέρα είη 1] ζωι) υ.ύτοϋιι διά τό :ιερί 
ηjς γε1•έσεω; 

111 

μυστι}ιιιο~·. έφ' ιί τό ύ:ιό τοϋ 
Δu.υtδ έν :ιει•τηκοστιp Ψαλμφ 
λελεγιιέJ'Ο'Ι' έκ(J.στος άι• τών 
εlς γένεσιι• έί.ηί.υΟότων λέγοι, 

15 έχον οϋτως δτι ••lν uι·ο,ιιίαι; συι•ε

i.ψι:Οψ, καί έι· ά.μυ.ρτίυ.ις έκίσσησέ 
με 1] ,ιι·ήτηρ μου«. κατά δέ τι}1• έκ 

λουτρού :ιαλιγγε~·εσίω• :ιάς ,ιιέι• »κα
Dαρό; ά:ιό ι}ύ::του« δ γε~·ι"ηDείς 

20 »a1•ωΟενιι »έξ ίJδυ.τος καί πνεύματος«, 

ίΊ•α <δέ) τολμιίσα; εί:ιω καΟαρός »δι' 
έσό:ιτρουιι καί J>έι• αlι•ίγμυ.τιιι, κατά 

δέ τι)ι• ίlί.ί.ην :ιαλιγγει•εσίυ.ι•, όταν 
καΟίσrι δ υίό; τοϋ uι·Ορώ:ιοv 

25 έ:ιί Dρόνοv δόξης αύτοϋ, :ιiiς 
δ εlς τι]ν έι• Χριστψ παλιγγει•εσίαν 
έκεlι•ψ q:Dάσας κu.Dαρώτατός έστιν 
, \ • ' < 'βλ' > ' »α:ιο ρυ:ιου« κu.ι ε:ιει »:ιροσω:ιον 

:ιρός πρόσω:ιοι•«, καi u.ύτός »διa λοv-

30 τροϋ :ιαλιγγει•εσίας« φDάι·ων έ:ι' 
έκεlι•ψ• τrιι· :ιαί.ιγγει•εσίαι•. εl δέ 
βούλει τό λουτρόν lκείJ•ο ι•οιjσυ.ι, 

lavacηιιn regencι·ationiH, ct illius 
novitntis ιn~·steriuιn est lιuec 

renovatio spiι·itns. ct foι·sitan qιιi
deιn sc<.:ιιη<lιιηι ]ιanc nat-ivitatωn 

»nento eι-;t ntnn<lus ιι sonle, etsi 
ιιniιιs clici sit vita eiιιs" JJrO}Jteι· 
na tivitatis 
nostι·ac caιΊΙιιlίs 

nι~·steι·inιn, secundιιιn qιιοd ait 
Da νίd cx persona οιηηίunι nas
centiuιn ex carne et sanguine, 
quoniaιn »in iniqnitatibus con- 686 
ceptns suιn, et in clelicti~:~ con
cepit ιne ιnateι· mea«. secnndunι 
ι'θgeneι·ationeιn autenι baptisnιa-

tis onιnis c1uidenι est »munclus 
a soι·de«, qui ι·enatus fneι·it >·ex 
aqna et spiι·itu«, nt audacter 
autenι dicanι. nιnnclus est »per 

~ specιιlnnι in aenigιnate«. secun
dnιn tertiaιn antenι ι·egeneratio

nenι, quαndo sederit f!lius lιo
?nini.ι;: in seιle glor·iae 8'/.ιαe, omnis 
qui in illan1 regeneι·ationenι ve
nerit, quae est ίη aln·isto, nιnndis
siιnus erit ''a sonle<< et ,,facie in 
facieιnιι videbit, et ipse >ψeι· ]a
vacrunι I'egenerationis« veniens 
acl illa1n regene1·ationem. si autem 
vis intellegere illud lavacι·uιn, 

;)ff \'gl. Orig. hom. Υ, 14 i.lι Jeι·. (ΠΙ, 44, 13ff) - 6. 18. 28 Job 
14, 4f - 13 (lat.) Vgl. Siι·. 14, 18? - 1;) Ps. 50, 7 - 1Hf γgι Jolι. 3, 3. 5 -
21 Ygl. Ι. Kor. 13, 12 - 28f \·gι Ι. Kor. 13, 12 - 29 \τgl. 'fit. 3. 5 

2 '3 \,μvστιίριόιι έστι) ΚJ, Ygl. lat. 
6 μέιι < 1\Ι I γέιιεσιιι + ι~αΜ' lat. 
13 aι• τώιι ΚΙ :rάηωι• ~Ι Η 14 ).έγει ~Ι 
21 <δέ) κι. ,·gl. lat. 28 (καl {Jλέ:rει) 
κι, γgl. Iat. 

()rigenes Χ 

13 e:x: carne et sanguine] clies 
las lat. ίη seinem gι·. Text Koe 
20 aιιdaciteι· G 23 tertiam] l. aliaιn? 
κι, ,-gl. gr. (odeι·: τρίτιιιι inι gr. 
Dielιl) 32 illunι G 
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5 

σύι·ε; πώ; • ΙωάιΨη:;, ό >>έν ϋδατιιι 

βα.:ττίζων "είς μετάι•οιαν« ί.έγει περι 
τού σωηjρος το ))αι!το; ύμϋ.ς βαπτί
σει έν ΠJ•εύματι ά.γίφ και :τvρίιι. 

• Εν μeι• οvι• τfi διa ί.ουτρού 
παί.ιγγηεσίq. συνετάq;ημε1• τifJ Χρι
στιp · "συι·ετάψημεν γaρ αύτψ (κατά 
τοJ• ά.οόστοί.ον) διά τοv βα.οτίσμα-

10 τοςιι. fι· δe η] τοϋ διά πvρος και 
:τ1•εύ,ιιατο; ί.οvτροv :ταί.ιγγει•εσίq. 
σύμμορq;οι γΙJ•όμεΟu. >'τιp σώματι 
τής δόξηςιι τού Χριστοϋ καΟεζο
μέJιου έπi ΟρόJ•ου δόξης α·ύτού 

15 και u.ύτοι καΟεζόμει·οι έπl δώ
δεκα Ορό1•οv;. εl καi άq:έιιτες 

:τάJ•τα (όποτερωσοϋι• *** μϋ.ί.ί.ον 
δe κατά το δεύτεροι•) 1JΚOi.ov01J • 
σαμεv Χριστιp. τότε δe δταJ• κα-

20 θίσn ό vιος του ά1·0ρώ:τοv 
έπi Ορόι•ου δόξης αύτοv, πί.η
ροϋται ιj ί.fγουσα :τροq;ητεία · >>εl:τεν 
ό κύριος τψ κυρίφ μου · κάΟου έκ δε
ξιών μου έως aιι Οι"ίJ τούς έχΟρούς σου 

25 ύποπόδιον τώιι ποδών σοvιι. και τό
(τε) ι-δεί αύτοι• βασιί.εύειν, lίχρις οδ 
ιiιι Dfj πάι•τα; τούς έχfJροvς ύπο τούς 
πόδας αύτούιι, έως ού >>ό έσχατο; 
έχfJρο; Οάι•ατοςιι κατα(!γηΟfj, ού 

30 καταργη1Jέντο; ούκέτι έσται :τρΟ 

intellege qu01nodo Iolιannes »in 
aquaιι baptizans >>Ϊη paenitentiamιι 
dicit (]e salvatore, qιιoniaιn »ipse 
vos ])aptizabit in spiritu (sancto) 
et in igneιι. 

In ista ergo regeneratione 
baptisιnatis consepιιlti sunιus 
Clnisto; (>>Conse})Ulti eninι suιnus 
cιιιη illo) (secun(luιn apostoluιn) 
per ba})tisιηιιιηιι. iΙι illius auteιn 
regeneratione ba})tismatis, qιιο(l 

eι·it in spiritιι et in igne, con
forιnes efficienιuι· >>corpori gl01·iaeιι 
Clnisti se(lentis in seιle gloriae 
suae et i pδi se(lentes super duo
deci1n thronos, si taιuen relin
quentes 01nnia (secιιn(lum ιιtι·am
qιιe inteι·pι·etationeιn sιιpeι·iιιs fac
taιn, ιηagis auteιn iιιxta secun
(laιn) secιιti suιnus Clιristunι. tιιnc 
aιιtenι cunι seιlerit filius lιominis 
in seιle glor·iae S'lιae, inpletιιr pι·o
})hetia quae (licit: >>dixit. (loιninus 
(lOinino meo : sede a dextris meis, 
(lonec ponaιn ininιicos tιιοs sca
bellιιιn pe(luιn tuoι·umιι. et tunc 
»opoι·tet eιιm regnare, donec po
nat (leιιs Oinnes iniιnicos eiιιs sιιb 
pedibιιs eiιιsιι, donec >>novissima 
iniιnica ηιοι·sιι detitrιιatιιr, qιιa 

lff :\1atth. 3, 11 
3, 21 - 22 Ps. 109, 1 

6. 11 Ygl. Tit. 3, 5 - 8 Rδ111. 6, 4 - 12 Ygl. PlJil. 
26 ]. Kor. 15, 25 - :?8 Ygl. ]. Kor. 15, 26 

ι ;ι:ώς + ό :\1 10 διa τοϋ :\Ι 

13 καΟεζομένου Koe, Ygl. lat. καΟεζο
μένω ~Ι Η 17 *** ΚΙ, Ygl. lat. 
18 δεύτερον ΚΙ Koe, Ygl. lat. ).οvτρδν 

1\1 Η 19 Χριστίp ΚΙ nach Koe σοι )1 Η 
25/26 τό(τε) Dielιl, Ygl. lat, 28 οδ 
<Η 30 ;ι:ρο <Η 

4 spiritιι χ* + sancto μ u in 
igne] igni Β ~ (consepιιlti -illo) 
ΚΙ, ,·gl. gr. 12 in ignι•) igne R 
igni Β :?1 filiιts lιominis sedι'rίt L 
22 implebίt-ιιr Β L :?:i :?6 scaιnι'l

lum G, Ygl. ΧΙ, 9, 11 :?D eiιιs χ* suis μ 
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προσώ:rου τώι• σωζομέι·ωι• Οάι·ιιτο; 

άλί.ά μόJ•η .,ωη ιί :rιστεvομέι·η. 
Οαι·άτου μt~,. γάρ οι·το; :τ!?ο :τροσιύ

που (άι•ι?ριh:τωι'; δι· έκείι·οι· a:rιστεί-
;j ται ύπο τώι• κρατοι•μι}ι•ωv vπ· ιιι~τοίJ 

~ωιί · κιιτιιργηΟΙι·το; ι~έ J Οαι·άτου:rι
στεύετuι ύπο :rάι•τωι• ιj ζωιί. έι• δέ τιp 
vόμφ εύ!_)ήσει; καl τό >•τ{fJεικιι τι)ι• 
ζωrJ1' καί τόv Οάι·ατοι• :r!_Jό :τ!_)οσfύ:του 

10 σουιι καί το »ί/σται ;j ζωιί σου 
κρε,ιιαμέι·η ά:rέι•αJ>τι τιίjι• ι3ψ0αί.

μώι• ύμώvιι κιιί · ιιού μ ι) :rιστεύσητε 
τfί ζω/ί ύμιίjvιι. καΟ/ζεται δέ ό 
υίο; τοϋ άι·Οριf>:του i:ri Ορό-

ι:; ι•ου δόξη; αύτοίJ. οΝJει•ο; aτίμου 
καί άδόξου έι• Οειp βασιλευομlι·οv 
ύπ• ιιύτοϋ · :rάι·τε.; γdρ τότε οί 
μ ι) >•δόξω• παρά άι·Οριύ:τωι•ιι ί.uμ
βάι•οι·τε; μηδέ (τι) ποιοfι•τε; προ; 

211 το δοξασΟi/ι·αι »t~πο τiίίι• άι•Οριό
πωvιι. άί.λά τι)v δόξαι• τι]ι• άπο 
»τoiJ μόι•οvιι ζψοϋι•τες. βασιλευΟιί

σονται ύ:rο τoiJ καΟημέι·ου έπί 

Ορόι•ου δόξης αύτοϋ. τότε δέ 
25 καί ά:rοδίδοται τά nj; εύχιj; τcp 

σωτήρι εύξαμέι•φ καi εl:τόι•τι · »:rά
τερ, δόξασόν με τιί δόξn ιί εlχοι• 

' ' , - ' ι :rαρα σοι προ του τοι• κοσμοι• 

• ειι•αιιι. 

3Ω 24. El δέ δύι·ασαι ι•ωjσαι τον 
λόγον ά..-rοκαταστάι•τα μέι• μετά 
τό γεγοJ'έJ•αι αύτόν σάρκα καί όσα 

ιle:;tι·ucta iωn 11011 crit ωur;; ιιntc 
fιιcίcιη salYatornιη scιl sοlιι crc
ιlita vita. ιnoi·te cniιn constitnta 
aιιtc fιιι~ieηιlιοιηi11ωη νrupt!.'I" cιιηι 

11οιι cι·eιlitιn· vita aiJ lιis, ιιui 

tencntur a ιnoι·tc; ιlestrιιcta vero 687 
IBOI"to ab οιηηίbιιs vita cι·eιlitιn·. 
tale aliqιιiιl }Jo;;itιnn e:;t in loge 
ita: ιιposni al1tc facienι tnanι 

vitanι et n10rtenιιι. ite1n: "erit 'τita 
vestι·a suspensa ante• ocιιlos ve
sti·os«. et: >•non creιletis vitae 
vestι·aeιι. seιlelJit aιιtenι fίl-ίu.s 

lιonι·ini8 s1ιper 8eιle1n ylor·ίae 81ιrιe, 
cιιηι nnlln:i contenιptibilis et ii'
glorins fιιeι·it in I'egno eiιιs; ωnnes 
eninι tnnc. ιιηi >ιglorianι a}J 1ιo

Iηinibnsιι non acι·e}Jeι·nnt. nec fe
cenιnt. aliquiιl ut >•ab lιonιinibιιs« 
glorificarentui·, seιl gloι·iaιn solanι 
qιιae ex ιleo est (ιuaesiernnt, 
~regnabιιnt.nr ab eo, φιi sederit 
s1ψe1· sedenι. gloriae .ι;uae. tnnc 
iiψleJJituι· et oratio C1n·isti, qιιaηι 
oι·avit et ιlixit: >ψateι·, glorifica 
ιne ea gloι·ia ι1uanι habui, priιιs
quaιn ιnηηιlιιs fieι"et, a})Hιl te<<. 

24. Si aιιtenι potes int.ellegeι·e 
verbιιnι restit.ιιtunι, JJostcιιιanι 
factus fuerat caω et ωnnia quae-

8 Deut .. 30, 15- 10 Deut .. 28, 66 - 1:? Dent. 28, 66 - 18 Ygl. Jol1. 5, 41 -
:!0 Ygl. :\Iattl1. 6, 2 - 2:? Ygl. Jol1. 5, 44 - :?6 Jol1. 17, 5 - 3:? Ygl. Jolι. 1, 14 

4 (άνΟρώ:r,ων) Kl naclι Dielιl 

Koe vgl. lat. 11 κεκραμμέι•η )I 
12f καί-vμών <:\Ι 19 (τι) ΚΙ Koe, 
,-gl.lat. 20 τών < ){a 22 μόι•οv (θεοiί) 
Ηιι, Ygl. lat .. , ιloclι s. ,-ar. lect. zn 
Jolι. 5, 44, Haιιtsclι TU. 34, 2a, 132f 

4 JJι·opteι· eam ΚΙ Kol' IJroρte
ι·ea R G < Β L ί cr('(letιn· G L 
20 ::;olaιn] lat. las τιίν d:r,ό Οεοϋ μόνην 

Koe :?:? regeneι·abιιntnι· L 24 et 

oratio] '"""" G oratio L 

27* 



420 Origenes, 1\Ia tthauserkliίrnng )lattlι. 19, 16-30 

γέγο1•ε τοϊς γεJΨητοϊς, γιJ•όμεJ•ος 

αύτοίς όπερ lκαστος αvτόJ• (έαυτιp > 
έχρrιζε γε1•έσΟαι, l1•α τούς :τά1•τας 
κερδι}σrι, καl ιl,-τοκαταστάι•τα, ί1•α 

5 γέ1•ηται όποϊος »ήJ• EJ• άρχfj πρός τόν 
Dεό1•«, (Οεός λόγος ώt•} lt• τfj lδlq. 
δόξrι, ώς λόγου τοιούτου δόξrι · 

χ.... • ' _Q ζ' , ' _Q , 
vψει αvτω• κα·υε ομεt•ω• επι ·υ ρο-

10 νου δόξης αvτοϋ, καl οvχ έτερον 
αvτοϋ τόι• υίόι• τού άtιfJρώπου, τόν 
κατά τοι• Ίησούι• ίίι·Ορωπον t•οού
μεtΌι·· 

έt• γάρ ούτος τqί λόγφ γίt•εται, 
15 πω•τός μaλϊ.ον τώι• διά τό κοί.λιί

σΟαι »τqί κvρίφ« γιt•ο,ιιέJ•ιι)ν »έt• :τι•εύ

μα« πρός αύτόν. 
τότε δέ, ψ·ίκα at• ταύτα ΕΙ' τιj a:το
καταστάσει τού σωτijρος γέt•ητu.ι, 

20 καl οί ίι.ιrέι•τες πάι•τα καl άκοί.οv
Οήσα1'τε, αύτιp καfJεδοϋ1ιται~ ώς 
σύμμορφοι γεt•όμεt•οι >>τqί σώματιιι. 
καl τqί Ορόt•q.ι τής δόξης τού 
Χριστού, έ:τl Ορόt•ους δώδεκα 

25 κρί1•01•τες τάς δώδεκα φυ).άς 
τού 'Ισραήλ. 
~ \ ~'" β, - δ ' -ο γαρ οι.ος ιος τωι• ικαιων κριι·ει 

cuιnqne factιts est ***, secnnduιn 
quod nnnsqnisque necessariuιn 
habnit fieri euιn sibi, ιιt onιnes 
lncι·etuι·, et postea ι·estitutuιη, 

ιιt fiat qualis fnit >>in principio 
apud deιnn« (deιιs eniιη verbuιn 
eι·at) in gloria sua qιιasi Yerbuιn, 
ergo 
videbis eum sede1ιte1n 8'lιpe1· sede1ιι 
gloriae B'ltae, quando non alium 
ab eo intellexeris filiuιn hominis, 
qιιi secundιιn1 corpus holllo ae
stiιηabatιn. 

tunc auteιn, cunι haec in ι·esti

tntione salvatoι·is fuerint facta, 
et qui ι·eliquerιnιt ωnηiα et secuti 
sιιnt eunι sedebunt, qnasi con
forιnes facti >>COr})Ol'is« et sedis 
gloriae eins, super d~ιodeci1ιι tlιro
?ιos iudicωιtes ιluoιleci1n tribus 
Israel. 

οηηήs eninι vita iιtstorιιιn iιι-

3 Ygl. Ι. Kor. 9, 19 - ;) Jolι. 1, 2 - 6 Ygl. Jolι. 1, 1 - 12 Ζιι τον κατά 
τον ΊησσiJν ό.ν{}ρωποι• vgl. Registeι· zιι Orig. ΙΙ. Vgl. ferneι· Orig. tom. ΧΙΙΙ, 
25 in Jolι. (IV, 470, 18): ή δέ ύπερύψωσις τοiί vίoii τού άνiJρώποv ••• αύτη ήν, το 
μηκέτι έτερον αύτόν εlναι τοiί ί.όγου άλλά τοv αύτόv αύτφ. - 15f Vgl. Ι. Kor. 6, 17 
22 ν gl. Plιil. 3, 21 

2 ίJ.περl\1 I αύτόν ΚΙ ,·gl. lat .. , 
αύτώι• 1\[ Η Ι (έαvτψ) Koe, vgl. lat. 
4 l. καΙ (μετά ταϋτα) ? Dielιl Κl Koe, 
Ygl. lnt. 6 {}εός + καί 1\!C Η 'ί λόγου] 

t·erbuιιι ]at. 10 καί] 8τε (νοιjσει;) 

Koe, ''gl. lat. 12 τόν Ίησοiίν] 

σorpus Jat.. I γινόμενον ~Ι 16 γει•ο
μένων l\1 1 D γένηται Koe γίνεται l\1 Η 

1 * * * Diel1l, Ygl. gι·. 3 fieri 
habnit L 6/'ί erat Yerbum L 
8 ergo y* < L 12 corpns] Yerlas 
lat. ein σρίi (fίiι· ιν) in σώμα? Koe 
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τaς !Οί :π:rιστευκt•ίας δώδFκα 
φvλaς τοv 'ΙσrJαιίλ, καl κριι•οvσί 
γε of ά."lόστοί.οι καi οί τό1• ιlι-τοστο-
. ' 'ζ . ' β' \ ι.ικοι• t· ηι.ωκιιτFς ιοι• και κατωρ-

;; 1?ωκrίτες τούς Fύγπ•είς μέι• (διa 
τό t·ίι·ιιι. ιιlοτοιiς Ίσραηi.ίτας) ιιύ 

τa ύ.ξιιι δέ τιjς εrγF1•είας ΠΕΠΟ/1]· 
κότα;. τάχα δέ τύ ιιέ,, J>έt' V.ιιίJ' 

10 

' . , 
κριι·Fται ο κοσμο;ιι 

πρός Κοριι•-οίους i.εi.Fγμέ1•οι• 
ί.έγηιιι :rρό; τούς ιl-τό τώι• 

έ19J•ώJ'~ τό δi κu.ΟίσεσΟe καί 
αύτοί έ:r.i δι(>δεκα Ορόι·ους 

l;i κρl1•οι•τFς τάς διbδεκιι qυi.aς 
τοv Ίσρωjλ προς τούς άποστό
i.ους καl τούς τόv ιl-τοστοi.ικόι· 
βίοι• έζηλωκότιις, κρι1•οϋι•τας τούς 
εύγε1•εστέρους τoiJ δλοv κόσμου οι•-

20 τας τόι• Ί σ ρ ωίί.. 
ι.ίλi.ά ι·όησοι• έι• τούτοις άξίως ηjς 
μεγαλοι•οίας τού εύαγγεi.ίου τόι• 
Ίσρα1)λ εvγε1·1j μέι• καί :rεφυκότα 
κρειττόι•ως, ού :r.ε:r.ιστεvκότα δέ. 

25 άι•ι.ίγειv δέ μετa τόι• :rερί τοϋ 
Ίσρα1}i. καί τόv :r.ερl τώι• διό
δεκα q;vi.ίiJι• λόγω• (ώστε δώδεκα 
τάγματα Fί:r.είι• γε1'Ικa ψυχώ~· καl 
εύγενεστέρω1•, ι1ί1• αί μέν διαφέ-

30 ρουσαι έv ύπεροχfί είσιι• αί δέ κα-θ' 
έ1•δεκα μοίρας τεταγμέ1•αι i.οι:r.αί 

<έ~·> τάξει δευτέρ~), ύ:r.έρ 1jμϋ.; 
έστι μι} τηλικαvτα ΙJεωροvvτας, ώς 

8 Ι. Kor. 6, 2 

ι δώδΕκα < ::\1 2 φvίJ.άς :\1 7 εύ. 
;ιεJ•εlα' Η ι3 καθίσεσθε v καθιjσεσ{}ε 
~I Η ιβ Ίσραήί. + ιlicit1.ιr lat. ιs κι.ιι

νοϋvτας Κl, Ygl. lat. κρίι•οντας J.l Η 
2-J: :rεπιστεv~ότας Η 32 (έν) Koe 
33 τηi.ικαiίτα ΚΙ τη}.ικαύτljl' :\1 Η 

ιlica))it rl1ιoιleciιιι tr-ί1J1t8 Ι srα.el, 

<ιua.c 11011 Cl'C(1ΪUernnt, et iu
ιlίcalnιnt apostoli ct qni aposto
lonnn iιηitati sunt vitanι, ct 
iιιιliΝιbιιηt gcnerosos qιιidenι, 
pι·optcι· qιιο(l sunt l8ι·rιel, 11011 

aιιteω cgeι·unt ιligna geneι·c sιιο. 
foι·sitan aιιteιn ψιο(l (licit apo
stolιιs: .. jn vobis iιι(licabituι· ιnun
(lιιs•· 

dicitιιι· aιl eos, qui venenιnt ex li88 

gentiJJus, qιιο(l aιιteιn (licit: sede
ύiti8 et υοs SU]Jer d?ιorlecim tlιronos 
i1ιdicantes rluodeciιn tι·ibu8 Ι 8rael 
dicit.ιιι· aιl apostolos et a(l cos 
qιιί a}Jostolicaιn imitati sιιnt vi
taιn, iιιdicatιιros Israel, qui gene
rosiores toto ιηιιηdο Iιabentιιr. 

ι dnodecim y* < L 4 et 
iudicabιιnt] lat. las '"ohl ein im gr. 
jetzt fehlendes καl κeιι•οiίσι 11inte1· dem 
im lat. ίίbergangenen καί κατωρθωκότες 
Koe βf non autem falsclι ίiber· 
setzt st.att qui antem non Elt 
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δυ~·ηDιjι·αι ~αραστίjσαι ~ώς δώδεκά 
είσιι• άστέρες οί πατέρες τώι• δώ

δεκα ιrt•i.ώ~· τοϋ Ίσραι}ί., wσ:τερ 
Ι.δι}).οv το ~ροιrητικόι• (ίι.' οϋτως 

5 a~·ομά.σω) οι·αρ τού Ίωσιίιr. οίο~·εi 
δέ καl έκαστο; τιίjι• Κ(!ιι·ομlι·ωι• 
• Ισραηί.ιτώι· ύ~ό τll'o; ιj σvι·ωιούμου 
ίiστρου ιj iiστρφ :ταρα:τλ1}σίου ά:rο
στόί.ου καΙ τού τοι• ά:τοστολικόι• 

10 βίοι• βιιόσαι•το; κριΟι}σεται. 
:?.3. El ,ιιΕι- oVJ• τι; :τάι•τα 

άιr ιjκε καΙ ήκοί.ο1:0ησε τιp • /ησοf. 
τώι· είρημέι·ωι• ~ρο; τόι• Πέτ(!ω' 
κατa τι)ι• ~εύσιι• αύτοϋ τεύξεται . 

15 εl δΕ ού :rάι·τα μέι· τa δέ 

έπιιrερύμε~·α, ό τοιούτος ~oi.i.α
πλασίοι•α ί.ι}φtται καl. ζωι)ι• 

2U ιιlιfJι•ιοι• κί.ηροι•ομι}σει. τίι•α δέ 
ού ~άπα άi.i.' tlδικώ; ί.εί.εγμέι·α. 
καται•οητέοι· t~κ τού καΙ ~iiς δστι; 

άφιjκει• άδεί.φοv; ιj άδεί.φaς 
καί τά έξij;. 

<>-<> 

καί τοϋτο δέ δτι μέ~· έχει ούκ 
εvκαταq:ρόι•·ητοι· λόγοι• καί κατa 

30 το ά.-ri.oi'ι• τίjς έκδοχίjς καl προ

τρεπτικο~· έπi τό πάσης σαρκι.κί]ς 
σι,γγει•είας καταq.ροι•είι• καί ~άσης 

τιjς κτι}σεως, πii.ς όστισούι• όμο

ί.ογιίσει. 

ύ Ygl. Gen. 37, 9 

ΗκατάΚοeκaηΙΗ 1:ifflat.re
digi<'rt anders 28 δέ 1\IC aιtf Rasιtr 
3:J κτιίσεω;: KJ. \'gl. Stιbstωιtia11& 1/btιn
dίaleιι& lM. ιι. S. 423, 8 κτίσεω; :\1 Η 

:\Iatth. 19, 16-30 

~-5. Si qnis ergo ι·eliqnerit 
o1nrιia et secntι1s fueι·it Iesιnn, 
qι1ae Pet.ι·o proιnissa snnt et ipse 
percipiet. 
si auteιn non 011l1ιia ι·eliqnit sed 
qnaedanι 

qιιae specialiteι· 

infeιius refeι·untuι·, Mc 1nιιltiplicia 
reci piet et ι·itωn ]JOss·ίclebit aeterna1n 

secnnc1unι qnocl ait: et onιnis qui 
?'eliqιιerit Jratres αιιt sorores 
αιιt Jmreηtes aut filios aut ag1"Ιιtn 
αιιt (/ωnu1ιι propter 1ι01ne1~ 1neιι1n. 
ce?ιt·uzJlu?1t acc·ί piet et i1ι jutu1·o 
ι·itαηι aeter·nωn. possiclebit. 
et lιoc qnideιn quoniaιnlιabet non 
cont.enψtibileιn rat.ionenι et se
cnnduιn siιnJ>liceιn tra.ditioneιn 
exhort.atoι·ianι ad contenιnendalll 
οιηηeιη caι'lιaleιn cognationen1 et. 
onιnenι snbstantiam ιηω1dialem, 
onιnis l1onιo fatebitιn·, 

ι;; relinqnit Β 1 i specialiter] 
ent.1ψricht είδικώ; Ζ. 21 Dielιl 19 aetιΨ
nall1 possidehit J... 22 ι>t < L 23 ι·e
liqnerit χ ι·elίφιίt ρ 3! fatcbi
tιn· Koe, ,·gl. gt·. fntettιι• χ 



:\lιιttlι. 19, 10 -30 Τοιη. ΧΥ, 24. 25 4t3 

εί δέ κιιί τοίfτο έπιδέχεται άι•αγω

γψ•, ύ μέι· τις διστάσει ό δέ καi 
άποφωοείται δ τι έχει. κιιί σιιq ές γ ε 
κιιτά τό rjψόι• 

5 ότι πολλοί τιίjι• πισπυσάι•τωι• είς τό~· 

σωηjρα ·ιί,ιιι'ίJι• ~!μισι]Uησω• ύ:rό συγ
γει•ώι• καί είί.ιιl'το τούτους I καi 
:rό.σιιι· κη'}σι ι• κατu.ί.ι."τt'ίι• ύ:rέρ τού 

κληρονοιοjσu.ι τl)ι· ι ι ίιύ ι• ι ο v ζ ω ή v, 
lfl πεισ·Οέι•τες ότι πϋ.ς όστις άψFjκε 

τού; κιιτa σάρκα άδεί.φούς καi 
τaς συγγε1'Fίς μόιψ n"f) σώματι 

άδελφάς κu.ί γοιΨίς τι'ίJι· σωμάτων 
' ' ι - ' ' ' και τα τ ε κ ι• α της σαρκο; κω του; 

l!i έι• τfl έπικιιταράτφ γfΊ άγρούς 
καl τάς έι• αvτzj ο ίκ ία;. 

καί άq; ιjκει• ov δι' 

(J)J.o τι άί.ϊ: έι•εκΗ τού οι·ο

ματος Ίησοϋ, :rοϊ.λαπλασίοι•α 
20 λι]'Ψεται· πολϊ.απλασίοι•α yaρ 

καί (εί δεί οt1τως οι·ομάσαι) ά:rει

ροπλασίοι·α τά πι•ευματικa παρa 
τa σωματικά. καl πρός τιp λαβείι• 
πολλαπλασίοι•α ούκ έν προσκαί-

25 ρφ ζωfί, άϊ.ί.' έι• 
αίωι•ίφ γει·όμfνος, κί.ηροι·ομ ι] σε ι 
αύτά. ποί.ί.α=τλασίοι•ας μέι• γάρ 
άδελrούς καl άδεϊ.q;aς 
ι~ν τις άq;1'}κε διa τόι• τού iJεov λόγοι•, 

30 εvχερές διηγήσασθαι. καl γάρ έν 
τψ κόσμψ τούτφ =τολλαπί.ασίους 
οί κατa τι)ι• ;τ{στιι• άδελqοl τιίjι• δι' 

ά..-ιιστίαι• καταϊ.ελειμμέι•ωι• ύπό τών 

l:J Ygl. Gen. 3, lϊ 

3 άποφανείται ΚΙ Koe ά:τοφαίvεται 
:\Ι Η :J :ιιστευόvτωv :\1 :!3 τιjj Rιι 

τό ~Ι Η 27 αύτά κι Πl.ίt Ηιι, ,·gl. lat. 
αύτήv )I Η J :ι. μev γάρ] καί π. μέν 

γε Koe, vgl. lat. 32 '33 δι' ιi:τιστίαν 

κι, ,.gl. lat. διά πίστιι• :\i Η 33 (σrο· 
ματικών) vπδ ? Diehl, yg\. lat .. 

(ft10llίιtlllll1H)ti Cl'Nιent.ίUJ\l (Hιrίsto 
O(lio lιιιl>iti ~ιιηt a νaJ'(~ntii)US sιιi~ 
ct elegeι·ιιnt eos et ο11ιηeω :-;ιι}J- 689 
stantiaιn sνerneι·e, ιιt ι·itαιn pos
siιler·cnt aetenιaιn, cι·edentes quia 
onι.JΙ.i8 ψιi rcliφιer1't fl'(ιtre8 secιιn

clιιnι c~ιtι·neιn et sιιι·οι·es c·or})Ol'Ϊs 

et paι·entes eaι'llales et fίlios 
carnis et in teι·ra ιnaleclicta ααι·ο8 
et ([ουιο.~ in ea, 

et. reliqιιeτit pl'Opteι· aliud 
ηίlιίl nisi ]Jropter 1ιonιen ('hι·isti, 

111ultί ]Jlicia reci piet; (1ιιιιltί plicia 
enilll> et (si oportet sic nonιinare) 
inaestiιnιι })iliteι· ·ιιι1ιlti ρlι'cia spiri-

~talia nιagis quanι eaιηalia, et ad
lnιc sιιpι·a φιοd ?lιιιltiρlicia ι·ecipit 

non in vita lιac t-eιnporali, 

sed in illa vita 
aetenιa factus pe)'(•ίpiet ea. et 
ιnulti})lices qιιicleιn fι'(tfι·es et so
?Όι·es 

eX})onere facile est : H<tlll et in 
hoc saecιιlo pι·ο fratι·ibus carnali
bns, qιιοs ψο]>teι· infiιlelitat-eιn 
reliqnit, ωιιltοs invenit fratι·es 

:J (in) C1ιristo? Dίehl, ,·gl. gr. 
Sf aeternam possiderent L 12 et2 κι, 

\"gl. gr. ant χ ι; relίqιιeι·it- μ ι·eli

qιιit χ 19 (mnltiplicίa eniιn) ΚΙ, vgl. 
gr. 26 percipiet] recipiet L 
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:τιστεvσάπωι·. οί(τω δε r.αl γοι·εί; 

:τάπα; τοv; aι•ε:τιί.ι}:ττου; έ:τισκό
:του; %fLl τοvς aι•εγr.ί.ήτοttς :τρεσβυ
τέρου; ί.αμβάι•ει τι;. aι·{Γ ώι· κατα-

5 ί.έί.οι:τε 

δύο· 
όμοίω; δΕ ;ωi τ f κ ι· α :τάι·τα; τού; 
1}ί.ικίω• έ-χο1•τα; τέ;αω1•. :τώ; δε :τοί.

λαπί.ασίοι·α; αί' !2 ο?\' ij ο lκ ία; ιί.iι· 
10 τι; καταί.έί.οι:τε κi.ηρω·ομεί, ούκέτι 

όμοίω; rl:τοδοϋΊ·αι δύι·αται, 

άι• ,ω} iiρα. τι; βιασάμει·ο; έ:τ' δί.ί
γων το τοιοfτοι• :ταραστιίση, ο:τεg 

15 ούκ εϋί.ογοι• · iί:ταξ δε dί.ί.ηγοgών 
τοvς άγροv; καi τa; οlκίας aι·αγ

κασ{}ιίσεται κατa το άκόλοttΟον 
καi. τa aι•ωτέρω τούτωι• ιi;;οδούΊ·αι. 

Εlσl.ι• ούι· (οl,uαι) έν ταί; 
20 άγίαι; και μακαρίαι; δυνάμεσιι• 

aδεi.rrol. 
οί >>εl; U.ι•δgα τέί.ειοι·ιι κατψτηκότες 

τώι· το >ιμέτρον τίjς ήί.ιr.ίας τού 
Χριστού(( κε-χωρηκότων 

25 καi άδεi.rαi :τάι·τε; οί :ταρ{}έι·ο; 
άγι•1) :ταραστησάμει·οι Χριστιp ούκ 
ά.,;;' άι•{}ρώ:τωι• (οl,ιιαι) μόι·ω•, ai.i.a 
καi τώι· ί.οι:τώι• διΨάμε@'. 

γοι•εί; δε τοιούτοι είεν aν τίι·ε; 
~ , 7' , , .. 'Αβ 30 η :τερι ωι• ει(}ηται :τρος τον ψJ.-

άμ . >•σύ δε ιi;;εί.εvση προ; τοv; 

:τα τέρας σου μετ' εlρψ•ης, τραψi; 

secnnduω fidem. sic et parentes 
onnιes inreprehensibiles episcopos 
et presbyteros sine crinιine con
stitιιtos invenit quis [patres], pro 
eo qnocl reliquit 
infideles parentes. 
siιniliter etfilios onιnes aetateω fi
liorunι lιabentes. quonιodo autenι 
intellegatur nιultiplices agros vel 
donzos (pro eis) quae reliqueι·it in
venire, non similiter t.radere possu
mus. 

Sunt eι·go (sicut aestimo) 
in angelis fratres 

et sorore8 ωnnes qui exhibuerunt 
se Clιristo virgines castas, tam 
isti qui adhuc in terris habentur, 
quam illi qui iam vivunt ίη caelis. 
parentes auteιn quales dicti sunt 
Abrahae: >•tu autem ibis adpat.res 
tuos in pace, nutritus in senecta 

22f Ygl. Ep11. 4, 13 - 2δ Ygl. Π. Kor. 11, 2 - 31 Gen. 15, 15 

4 άι·&'] άφ' :\Ι fl οlκlας] in :\Ι 4 [patres] ΚΙ, \·gi. gr. ϊ,S fili· 
Lίicke 11 δί-vαται] ρο.~sιιιιιus lat. orum y* < L 10 <pro eis) Die]l}, 
14 :rαραστι)σει :\Ι 15 εiJί.ογον )JC Η vgl. gr. 20 in angelis ΚΙ, vgl. gr. 
εv/.οί.ον )la w. e. scl1. 1~ τοι1τωι•] εt angelis G L et angeJi Β 26 ca
οϋτω; Koe 25 oi] r.b; Koe 26 :rαρα· stas virgines L :?i isti qui (G) Β istae 
στησάμει·οι Kl, \'gl. lat. :τ.αραστησόμενοι quae L 28 illi ΚΙ iJJe G L I qιιi 

)Ι Η 32 μeτ' εlρψ•ης < :\Ι Κ1 quae χ 29 autem :,y* < L I 
φιales] lat. las aι• τινt; :rερί Diehl 
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έι• γ1]ρ~ κα?.ι~ιι; Ε ί δi γίι·οι•ταί οι:οτε 
ούτοι (άι·άJ.ογοι· J έκείι•οις τοίς 
οι:ατράσιι•) έτέρωι· οι:ατέρε;, οι:ολί.α

οι:λάσιοι• κιιί τέκι•α ί.ιίv•οντu.ι όμοίω:; 
ι; np 'Αβραάμ. 
καί τοvς άγρο v:; δε καί τaς 

ο l κ ία ς :του.απ).ασίοι·α; τώι• κατ α
ί.ει:τομέι·ων ι•όει μοι έι• τιί uι•α

παύσει τοv fJείov :τυ.ραδείσου καί 

lO τfj πόλει τού fJεov, περί tίς 

»δεδοξασμέι·α υ.αλιί{}ψ, 1Jς >>ό {}εος έιι 

ταίς βάρεσι γο·(~σκεται. δτω· dντι
Ι.αμβάι•ηται αvηjςιι. wστ' ilι• είοι:είι• 

προς τοvς τa:; έκεί οlκίας κληροι•ο-
15 μοvι-τα; · ))καfJά:τερ 1}κούσυ.μεν, οϋ

τως Είδομεν έν οι:όλει κυρίου τών 

δυι•άμεωι•. έι• πόλει τού fJεοϋ 1]μώι•ιι, 

περί 1Jς λέγεται· ))Καταδιέl.εσ{)ε τaς 
βάρεις αύηjςιι. έπi τοιούτοις δή 

20 κληροι•ομείν τ-ήι• αiι~νιοι• ζωήι• μα

κάριον, 
τοσούτου; lχοιτας κl.ηρονομ (ίαι• 
aγρ )οvς καl τοσαvτα δένδρα ύπο 
{}εού γεωργούμει·α καί ο ί κ ία ς έκ 

25 λί{}ωι• ζιίη•τω1', έν αίς aι·α:ταύσεται 

πιίς δστις ιΊ.φijκει• aδελφοvς 
ή άδελφa; καi τά λοιπά. 

26. i'l-fετa τοϋτό έστι το 
πολλοl δi έσο~·ται πρώτοι 

30 έσχατοι καί έσχατοι πριuτοι. 
καi τούτο δέ έχει μέν τινα καΙ κατa 
τον ά."'tJ.ούστερον I'OVI' προτρέψα-

bοηιιιι. si αιιtωη fnc:t-i fιιerint alί

φιαηιlο (sccιιιιιluιη illos pιιtl'Cs) ι;uσ 

isti ιιlίοηιιη })atι·cs, ωulti I)lίciteι· 

ι·ccipinnt ctiaιn nato8. 

ωγοs autcω ct ιlonιo.s ιnιιltipliccs 
*·~·~ intcllege ιηίlιi inι·cqιιic l}1H'ιt
clisi ct civitatc ιlei. ιle ηιια >clicta 
sιιnt glol'iosa"· nin cιιius gι·avibns 
clinoscitιιr cleιιs cunι sιιscipict 

eamιι, nt <licatur acl eos qιιί illic 
possiclent dωnos: >>sicιιt auιlivinιus, 
ita et vicliωus in civitate donιini 
virtutnιn. in civitate clei nostri<<, 
de qua dicitιιr: >>distι·ibuite graves 
eins«. supeι· haec anteιn onιnia 

possidebit 'υitαtιι aeternanι. 

26. 
.ι.1f ulti erunt pri1ιιi novissitni 
et 1ωvissirιιi priιni. et hoc habet 
aliqua et secnndunι sinψlicem 
sensιιm exhoι·tari potentia eos, 

101 Vgl. Ps. 86. 3 
2-!f Vgl. Ι. Petι·. 2, 5 

11 Ps. 47, 4 - 1;) Ps. 47, 9 - 18 Ps. 47, 14 -

3/4 ποί.α::rί.άσιοv .:\Ι ; :ιολv· 

πλασίονα; Μ 18 καταδιέ).εσΟε ΚΙ mit 
LXX lat. καi τό διέ/.εσ{}ε l\I Η 
22/23 κληQονομ(lαν άγρ)ού; ΚΙ 32 τόν 
ΚΙ Koe, Ygl. Ιιιt. τό :\Ι Η 

4 l. recipient ? ΚΙ, vgl. gr. 7 *** 
Diehl, vgl. gr. 9 grac\ibιιs Β L 13 et] 
so LXX var. lect. Koe 15 gι·ιιdus 
Β L 17 Yitamaeterna.mpos:;;idebit L 
30 et < G 
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σfJαι δvΙ•ά,ιιεΙ•α τού; άρτι :ιροσερ
χομέι•οvς τιp fJείφ λόγφ έ:ιί τό 
σπεύδειι· διά τώ1• :ιροστεταγμέι•ων 

5 άι•αβψ•αι :ιαρά :ιολλούς τώι• 1'0 • 
μιζομέι•ω1• έγγεγηρακέ1•αι τfj :ιίστει 
~ \ \ f! ' ' \ β' \ ~ I 
ε:ιι το1• v:ιερ αvτοvς ιοι• και ,,ογον, 

ώ; ούκ έμ:rοδίζοι•το; ούτε χρό~·οv 
- ~ι I " I 

τοις vστl'ροι• ::τιστεvοtισιν οvτε γο1•ε • 
10 ω1• μοχlJηρώι• 

τοίς αδτοvς άνεγκλήτω; άγωΙ•ιζο
μέΙ·ους παραστι}σασι1·. 
άγώι· δέ έστι καί καfJελείι• οίημα 

διά τό έκ :ιατέρω~· (λ"ριστιω·ώ~·> άνα-
15 τετράψfJαι έ1• Χριστιω•ισμi[J μέγα 

φροι•ού1•τωιι, καί μάλιστα έ:ιάν τύχη 
:ιατράσι1• έ::ταυχείι• καί ::τρογόι•οι; ::τρο
Ι'δρίας 1]ξιωμέι•οι; έ1' τιί έκκλησίq., έ::τι
σκο::τικο·v fJρό1•ov iJ ::τρεσβvτερίοv τι-

20 μijς ij διακ01•ίας εlς τόι• λαόν τού fJεοϋ · 
άμφότεροι γάρ διδαχfJέντες τό ::το λ
λοί έσονται ::τρώτοι έσχατοι 
καί έσχατοι. :ιρώτοι v::τομ1'1]· 

σfJήσ01ιται μ1}τε έ::τί τi[J 1'Ο,ιιίζειν 
25 εl1'αι πρώτοι μέγα φρο1•είν μήτε 

σvστέλ~εσfJαι καί τα:τεινοϋσfJαι, ώς 
έλαττό1• (τι) έχοντες τών :ιροτέρων 
διά τό έσχατοι έκείνων τά τοϋ 
Χριστιω·ισμού παρειληφέναι δόγ-

30 ματα. 

13ff Ygl. Harnack TU. 42, 4, 119 

1 δυνάμενα ΚΙ Koe δvvάμει•ον 

l\[ Hc διn•α Ha 11 αύτούς v αύτού; 

:\ΙΗ 14 (ΧQιστιω•ώι•) KlnaclιDiel11, 
,-gl. lat. 16 'fQΟνούι•των Koe ψQονοϋv-
τας :\Ι Η 19 :rρεσβυτeρείοv Η 

23/24 ύ:rομι•ησfJιjσοvται ΚΙ, ygJ. lat. 
ύπομι•ήσfJηται (-τΕ l\1) Η I μιjτε <Η 

27 (η) KoC', ,-gl. Ιιιt. 

qιιi nuper accedιιnt ad verbum 
divinnnι, ut festinent per ea qιιae 
constituta sunt 
Ιιοιηiηibιιs ad profectnm 
ascendere prae nιultis, qui viden
tιιr senuisse in fide, ad verbuω 
et vitaιn qιιae est super illos, 
cunι neque teιnpus neque pa
rentes infideles inpediant eos qni 
llU}Jer accedunt. 

}JOtest etiaιn lnιiusιnodi sensιιs et 
destruere et extolleι-e qui glori
antnr eo, quod a Clnistiaιήs 

parentibιιs sιιnt enutriti in ipsa 
Chι·istiaιήtate, nιaxiιne si fuerint 
ex patι·ibus ( et ιnaioι·ibus) sacer
dotali sede digιήficatis, id est epis
copatns aιιt presbyteratιιs aut dia
conatus in popιιlo dei. audientes 
enim, qnia tι~ulti erunt primi no
vissitni etnoυissimi pritι~i, recorda
bιιntuι· ιιt non glorientur in eo, 
quod videntuι· priores, neque lιu
nιilientιιr et pusillanimes fiant 
quasi minns aliquid prioribus 
possidentes, pro eo quod Christi
anitatis dogmata novissiιni rece
perunt. 

10 acceclunt (ad fidem) Dielι1 

14 extollere] lat. las dνάγειν st. dγάnι 
Koe 18 (et ιnaioribιιs) Dielιl 

vgl. gr. 
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''ΕχFΙ δ' ο~ιιαι τό !Jητόι· 
· .κιιl i1τεροι•) λόγω• 

ίιΟρόως ιjμiί.; έπιστij!σιιι δvι·ύ.μει•οι• 
τοίς πολλοίς :τψ3 ιjμiiJι• 

!'i πριbτοις χρηματfσιισο• άπό τοϋ 

'Ισραήλ γει•ομέ1·οις διu τι)1• είς τόι• 

'fησoVJ• U:τιστίιιι• καί :tQοδοσίcιι• 
έσχάτοις, καΙ 1j,ιιίι• τοίς lσχάτοις 
τa :rρωτεία διΨιψfι•οις Ι.υ.βείι•. έav 

ιο έπψέ1•ωμε1• τfί :τίστει >ψι) ύιρηί.ο
rreοι•οvι·τε; ά.υ.α τοί; τιι:τειι·οί; σι1J'
ιιπαγό,ιιε1'Qt«. τί δέ; έfι.ι• κοιι·ωΝ}
σαι•τες τfί rJίζn τώv πυ.τριιιρχώι• 
κrιi τfl ά:τό το·v λόγου τυ}ι• :τιι.τέρωι• 

15 πιότητι συμφυείς γε1'ιfJμεfJα τί[J βου

ί.ιί,ιιιιτι τoiJ ΠΙ'Ε'ΙψατιΚΟV ι•όμου Καt 
τώι• άι·άλογο1• αύτψ 1•οοvμέ1·ωι• :τρο
φητώι•, 

20 ·ιjμείς οί έσχατοι έσόμεfJα :τριiίτοι, 
κάκείι•οι οί :τρώτοι. διa τι)ι• άπι
στίαν lκκοπέ1•τες άπό τιjς κα)./.ιε
).α ίου 

γεγόνασιι• έσχατοι· 
25 καl γάρ διά τι)ι• Χριστού έπιδημίω• 

>>είς κρίμα« τι~ κόσμφ lπιδημιί
σαvτος, ίι•α (τά έfJ~·η) >>οί μι) βl.έ
:rοντες βJ.έψωσι καl οί βλέ:τοι•τες 
(' Ισραi}λ) τvφλοl γένωνταιιι διιi τψ• 

30 ά:τιστίαν, >>διι μέν >>προσι]J.vτοςιι 1}μείς 

λαός 

γεγόι•αμει• >>aι•ω aι·ω« καl πρώτοι, 

Ha\)et etiam 
altcrιιιn iιιtellectιnn, 

ιιt sint qnideιn }>riιni Isι·aelitιιe, 

qni facti snnt novissiιni }Jropteι· 
inficlclitat.eιη suaιn et pro<litioncιn 
in atn·isto, gentes aιιtωη no
vissiιni facti snnt }>rinιi: si taιnen 
peι·ιna.nseι·int in fidc >>non alta 
sapientes, sed hnnιilίl)US consen
tientesιι, et si coιnιnunicantes 

radic·i patriarclιaruιn et pingιιe

dini Yeι·bi patrωn conplantati 
fιιerint secundunι propositιιnι spi
ritalis legis et 
secunclιιm voluntatenι proplιeta
ι·uιn, si taωen et ipsi intellegantιH" 
S}Jirίtaliteι· sicut lex, 

illis V"idelicet a bona oliva propter 
infidelitatenι pι·aecisis. 

Cln·isto eηίηι >>in indicio« Yeniente 
ίη istιιnι Iηunclunι, ut gent·es quae 
ηοη videbant V"i<leι·ent, Israelitae 
auteιn >>videntesιι ut pι·opter in
fidelitatenι >1fieι·eηt caeciιι, nos 
proselyti 

ascendcntes peι· fiιlenι 
facti sιιnnts )'StH'Sunι« et ]JΙ"ίιιιi, 

1-12 Ygl. 0 1 Nr. 219 Ot·. - 10 Rδm. 12, 16 - 12ff Vgl. Rδιn. 11, 1ϊ -
261 Ygl. Jol1. !J, 3!) - 2ϊ Jol1. 9, 39 - 3011 Ygl. Dent .. 28, 43 

2 (καί iτεQοιι) Diel11Κl Koe, Ygl. 
lat.. 15 :rοι6τητι Η 21 διά τήι• 
ά.~ιστlαι• οί :tQώτοι :\Ι Η"' Κοε> 2:> ;ιάQ 

<Η 

12 si χ* sic ρ 13 1.J: }Jίngnitu· 
(lini G 1.J: conpiantnti ΚΙ nnch 
Diel11, ''gl. gι·. in qua piantati χ 
33 l. <,;ιιrsu111) ;;ω·;;ιιιη? ΚΙ, Ygl. gr. 

691 
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ό δέ :τρο ιjμυjι• • Ισραήλ ό πρώτος 

γέγω•ει• έσχατος 

καί »κάτω κάτω<<. οϋτω δέ δύι•αται 
5 ι•οείσfJαι καί το »εl τις {}έλει :τριίJτος 

εlι•αι, έσται :τάι•τω~· έσχατος«, ώς 
εl έλεγει• . έπεl 1'ύJ• τa πρωτεία 
λαμβάνοvσι1• οί άπο τών έ{)ι·ιίJι• είς 

έμέ :τιστεύοι•τες έσχατοι ι•ομιζόμει•οι 
10 έ1• τifJ • Ισρω]λ, έσχατοι δέ κρ{ι•οJ•ται 

παρa τιp Οεφ όλος ό λαο; 

τών άπιστησάvτωι• έν Ίσραιίl .. 
κaι• ι•ομίζωι•ται »διa τοι• χρόι•οι•ιι 

15 εlι•αι πρώτοι. εί τις (οvΊ·) βο1}ί.εται το 
άλη{)ι'Jiον πρώτοΙ-' άι•αλαβεί1•, γει•έσ{)ω 

έν τοίς ύπο τού 1•·vν • /σρω}λ έσχάτοι; 
εl1-·αι ι•ε1•ομισμέι•οις · δς aι• γaρ {}έλη 
έν τοίς οίομέ1•οις εlι•αι πρώτοις, τών 

<JO , I , ' ' !!_ιι β - μεν πρωτειων επι τα ι:.-υι-η μετα ε-

βηκότωι• 

ά:τοπεσείται, 
έν δέ έσχάτοις άριDμηΟήσεται · 
καl γaρ οί μέι• άπο τιίJν έ{)ι•ών 

25 κεφαλή διa η)ν πίστιν γί1•οι•ται. ό 
δέ lL--ιιστος • Ισραήί. διa τή1• άπιστίaι• 

> I 
οvρα. 

κατa τούτον τοι• λόγοι· πολλοί μέ1• 
( > I δ') " > I 30 ου πω•τες ε εσονται εκ πρω-

τω~• έσχατοι καl πάλιι• :τολλοl 

μέν τών έσχάτωι• έσονται πρώτοι. 
ού μήJ• εί τις έσχατος προσελι}ϊ.vDε, 
τοίς άπο τώι• έΟ1•ώι• πιστεύοvσι 

Israelitae anteω qui fnerunt pri
oι·es sunt facti novissiωi 
peι· i11fidelitat.enι 

ca<lentes. sic i11tellegitur et qιιοd 
ait: »si qιιis vιιlt prinιιιs esse, 
eι·it novissimns«, taωqιιam si di
cat: qno11ianι 11ιιηc priιnatιιm 

a.ccipient qui ex ge11tibιιs credunt 
i11 nιe, qιιi aestinιa11tιιr novissiιni 
esse aιΗι<l Israelitas, novissiιni 
antenι iιι<licabιιntιιr a deo oιn11es 
Isι·aelitae, 

etsi vi<lentιιι· »propteι· teιnporaιι 

priιni. si qιιis ergo vult fieri veι·e 
priιnιιs, fiat in istis qui nunc 
novissinΙί aestίιnantur ab Israe
litis; qιιicιιnιque aιιteω voluerit 
esse in illis, qni priιni esse viden
tιιr, priιn atn ad gentes translato 

conputabitur i11teι· noYissimos. 

vi<le anteιn caιιte 

qnod loquitur serιno. tιιulti (ίnquit) 
enιrιt primi novissitn.i. 
11011 omnes pritn.i erunt no
t·issi·ιni 11ec oιnnes tιovissitn.i eru11t 
pritni. 

;) ::\larc. 9, 35 - l.J Ygl. Hebr. 5, 12 - 2.J YgJ. A]JOC. 9, 10. 19; 12, 3f 

lo ]. eί τι; (ούιι) Kl, Ygl. ]at. 11 omnes (ίnfirleles)? Die111, 
18 ο; aν Diehl, Ygl. lat. οσον ::\1 Η I Ygl. gr. 
γάρ] δe Koe, yg). lat. Ι fHi:n Dielιl, 
yg). ]at. μlνει :\Ι Η 22 ά:rο:rεσείτε Η 



1\lιιttlι. 19, 16--30 Ί'uιιι. ΧΥ, 26. 2ί -!29 

συJ•αeιfJμείσfJαι δοκώι•, ούτο; έν 

πψhτοις λογισΟιίσπιιι. 
είσί γaρ καί πρώτοι <γΕΙ"όμει•οι καί 
ovδi1• ήττοι• διαμ{ι•οι·η·ς) 

ι; πρώτοι, ώς οί τnv Χριστοϋ ά:ιόστο-/ 
λοι, 'Ισeαηλίται τυγχάι·οι•τες καί 
έκ σπέρματος 'Αβραάμ. 

καί είσίι• έσχατοι 
10 (ούδiι• ήττω• δια,ιιέι•ονπς) 

έσχατοι, οί πολλιp ύ:rοδεέστεeον 
βιοv1•τες τών άπό njς έκκί.ησ{ιις 

χρημιιτιζόι•τιοι• ***. 
27. Μετa ταϋτα έπ{στησοι• εί δύ-

15 ι•ασαι τό τιοι• άγγέλωι• γfι•ος πριο
τον ώ; τιμι(ώτερ )οι• ϊ.έγειι• εlι•αι 

τοϋ τών ά1•fJρώπω1• γfι·ο<υς ι•ομι
ζο)μέJ•ων έσχάτωι•. 

20 καί γCι.ρ ώς έ1• τcp • Ιώβ γέγραπται· 
>>8τε έγενι•ήfJησωι aστeα, ?ϊι•εσαν 
τόν fJεόι• πάvτες οί άγγελοι avτov((, 

ώς πρεσβύτεροι καί τιμιώτεροι ov 
μό1•ο1' το-ϋ άν.f)ρώ:rου, 

25 
άλλά καί πάσης τής μετ' αύτούς 
κοσμοποιlας. (καί ούτως άι· τις) 
τολιη]σαι άποq-1}1•ασ0αι ότι πολλοί 
μέν άγγέλω1' or πρώτοι i}σω• άι•-

30 Ορώπων γίνονταί τι1•ω1• ά1•-{}ριhπωι• 
έσχατοι, πολλοί δi καί τών άι•-

21 Job 38, 7 

1 οϋτω; Η Koe 3f (γειιόμειιοι 
-διαμένοντες) η. 10 (ούδέιι-διαμένοιι

τες) Dieiιi ΚΙ Koc, ,-gl. Iat. 11 πολ).ψ 
Koe, vgl. S. 430, 29/30 :ι:ολJ.ώιι l\I Η 
13 *** Diel11 ΚΙ, Ygl.Iat. 16 τιμι(ώτε
e>ον ΚΙ, Ygl. lat. ι λέγειιι Ηιι, \'gl. 
lat. i.έγων :\Ι Η 17 γέι•ο(t•ς νομι

ζο)μένων Koe, γgl. lat. ·~·~ οί <Η 

27 (κιιί-τις) Kl, \'gl. Iat. 

sunt cηiιιι qui }JΙ'iιni 
fιιeι·unt et ηilιilοωίιιιιs J>cι·ιιιanent 
priιni, sicιιt apostoli Uhι·isti qui 6!ι2 

Isι·aelitae fιιcι·unt de seιιιine Abι·a
Jιac, 

qιιί etianι ηιιηc ι>riιni lιabcntuι·; 

et sιιnt noνissiιni (noνissinιi) 
nilιiloιninus ι>ernιancntcs, 
qιιi nιale sc tι·actant cle populo 
Clll'istiano et vi(lcntuι· de ee
clesia esse eunι non sint. 

27. Adlιuc aιιteιn \'ide si 
potes dieeι·e pιiιnuιn geιιιιs esse 
angelorunι quasi honorabilius 
qιιaηι genus est Ιιοηιiηιιιη qui 
noνissiιni 

pι·ae angelis esse νidentι11·. 
naιn sicιιt scriptnnι est in 
Iob : >>quando factae sιιnt 
stellae, laudavenιnt (leιιιη oιnnes 
angeli eίus<<, qιιasi antiqιιioι·es < et 
honoι·a bilioι·es) non sοlιιιη Jιonιine 
post cι"Cato, 
se(l et ωnni ereatuι·a pl'Opter eιnn 
cι·eata. et sic audebit aliqιιis 
diceι·e, quod nιulti angelonnn 
qui priores fnerunt lιoιninibιιs 
efficiιιntuι· inferiores quibusdanι 

lιoιninibus, nιιιlti autem honιinuιn 

9 (11oYissiιni) ΚΙ 11acl1 Diel11, 
Ygl. gι·. 11 se χ* < ρ 13 11011 χ* 
< ρ 1 ί qιιaηι ge11ns cst ;γ* < L j 
I1ominibns L :?31 (et. honoraiJίlioι·es) 
Diel11, Ygl. gι·. 



430 Origeoneos, 1\Iatt}Jίiιιserklίinιng )1att11. 19,16-30 

Ορι!χ:τωι• οί έσχατοι ηj φύσει τυγ
,ι;άΙ•ουσι τιί)ι• άγγέλω1• γίι·ο1•ται διa 
τοΙ• βίοΙ• κιι/ τοι• τού fJεov λόγοι• τι
J!ώι• άγγlλωΙ' (έι• ;τρώτοις μέ1• τε-

5 ταγμέJ•ωι•, γει·ομέΙ'WΙ' δε έκ το·ων 
αίτιώι• έσχάτωι•) πριί)τοι. 

λβ ' δ'' - ', :r:αρα α ω ι· ε ε ι ς τουτο α:το 

τε ηjς <Πέτρου) ;τρώτη; έπιστολιj; 

κal τ ιjς Π αύί.οv :r:ρος /\ορι1•Ο ίοvς :r:ρο-
10 τέρας ρητa :r:ροσαχDιίση ιός ύγιώς 

είρημέι•φ τιp λόγφ. λέγει γaρ ό μέν 
Πέτρο;· »είς δι• ϋ.ρτι μι) όρώι•τες 
(δηλ01·ότι • Ιησού1• Χριστο1•) :r:ιστε·ύ

οιτες δέ άγαλί.ιaτε<< καl τa έξ1jς iως 
15 τού »είς lll;τι:Οvμοϋσινϋ.γγελοι;ταρu

κύψαι«· 

20 

25 

ό δi Παύλος· >>1] ούκ οίδατε δτι άγ
γέλοvς κρινούμεν, μ1}τι γε βιωτικά«; 

δρα οVν εί ιι1} ούτοι ιιέJ•, όσο1' έτJ}
ροvν >>τi}1• έαvτιϋν άρχήΙ•<ι καl οvκ 
ά:r:έλι;τω• >>το ίδιοι• οίκηη}ριονιι, :r:o}.-

30 λι~ ά1•Ορώ:r:ωΙ' διέφερω• καl ήσαν 
αvτωι• πρώτοι, ώι• άνDρώj:r:ωΙ• 
>•έτα.-τεινώΟη είς χού1• ή ψvχi}« γε1•ομέ-

qui natnra noYissinιi sunt effi
ciιιntιn· per vitaiU angelicaιn et 
νeι·bιιιη dei quibns<laιn angelis 
superioι·cs, qιιi }Jι·ίιηi qni<leιn fne
nιnt <'Onstitnti, facti snnt autenι 
novissinιi }JI'O}Jter aliqιιas cιιlpas. 
acciιJe auteιn ad haec scripturam 

aνostoli <licentis: >>an nescitis qno
niaιn angelos in<licabiιnus, ιηιιη
qni<l saecnlaria« ? 
se(l et In(las dicit, quo11iam >>an
gelos (lei, qιιi 11011 custodierunt 
pι·i11cipatnm sunm, sc<l ι·elique
nιl1t }JI'O}JI'iaιn lιabitationeιnιι, 

deιιs >>Ϊη inclicio ιnag11ae diei 
vincnlis gι·avibus snb caligine 
<·onseι·va vit'c. 
Yide ergo 11isi isti qui<leιn, quaιn-
<lin »cnstoclieι·unt princiιJatunι sn
\1111« et non reliquerιιnt ψropriaιn 
lιabitationeιn«, ιnnlto fuernnt lιo
ιninibns ιuelioι·es et erant hoιni- 603 
ηιιιη prirιιi, quoruιn »aniιna hn-

12 Ι. Petr. 1, 8. 12 - 1ό Ι. Peotr. 1, 12 - 1';' Ι. Kor. 6, 3 - 20 Jιιd. 6 -
2Hf Ygl. Jιιcl. 6 - 32 Ps. 43, 26 

8 <Πέτeου) :rριtιτης Ηιι 10 :rροσ
U'J.θήσn • . . είρημέ1•ψ Ηιι :rροαχθιίση 

•.. Flρημfι•ωv :\1 Η 2U130 :rου.φ ΚΙ, 
Ygl. lat. πο}.).ώι• :\1 Η 

2 Yitam angelicam] }at. l1at τώι• 
άγγέλων falscl1 l)eozogeon 23 propriam 

~·* snam L 26 conservavίt Dίehl 
conser\·abit χ 30 mιιlto μ Inιιltnm χ 
31i32 l1on1inιtm primi qιιΟΙ·ιιm] lat .. laR 
άνθρώπων πρώτοι ώv st. αύτώι• πρώτοι, 
ών ιJ.J•Ορώ:rων Koc 



)lnttlι. 19. Hi-311 Τοιη. Χ\', 27 Hl 

t•ωι• Ιι• τιp τιj; τu.:τt·ιt•ιύσt·ω; σιfηιιιτι 

και μόγις :τοτέ λεγύι•των τό >>τιιλu.ί
:τωρο; έγw ϋ.ι•·Ορω:τυ; · τίς με (jvσετu.ι 
lκ τοv σιύμu.το; τού Οιιι•άτου τού-

δ τουιι; οί δέ ϋ.νΟρω:τοι, όσον είς σύγ
κρισιι• άγγέλωι• έσχατυι η•γχάι•οιι

τες, γίι•οι•τιιι ιlγγέλωι• πρώτοι τιϋι• 
μι) τηρησάι•τωι• »η)ι• έαυτιϋι• ιlρχι}ιιιι, 
ι.ίλλa ι.ί;τολι:τύντωι• ιιτό ίδιοι• οίκητι}-

~ β' ' " ' ' ιο ριοι•ιι, ,,αμ ω•ο·ι•τες τηι· u.ρχηι• κu.τα 

τύ ιιίσ{)ι έξουσίαι· έχωι• έ:τάι•ω δέκα 

πόλεωιιιι 1'} ιιίσΟι έξουσίω• έχωι• έπά
~·ω :τέ1•τε πύλεω1•ιι, γη•όμει•οι δέ έν 

οlκητηρίφ ι.ίγγέλωιι τιι•ές U.πολελοί-
15 πασιι• (αύτό, γί1•οι•τu.ι δέ :τριϋτοι 

aνΟρω:ιοι,) έπaν ποιι}σωσι κηρυχ
Dείσης αύτοίς τijς τών ούρανών 
βασιλεfας τa aνάγοt•τα αύτούς έπ' 
αύτψ .. 

20 

και γaρ οί μέι· έ1• γfj τιuι• ούρu.ι•ίωιι 

25 έσχατοι, οί δέ έι• ούρω•ψ τώι• έν 
γfί πρώτοι. και γίι•οι•ται πολλοl 
μέι• τιϋ1• ούρu.ι•ίω1• καl πρώτωιι 
έσχατοι. ιιείς κρίσιν μεγάλ17ς ήμέ
ρας δεσμοί; aϊδίοις έν ζόφφιι τηρού-

30 μει•οι· 
;το/./.οl δέ τών έσχάτΜ' και έπl γής 
γέι•εσt)' aι•ειληιrότων 

ιniliιtta entt iηιηιJγcι·cιη ., φιi fιtcti 
fιιcι·ant in cοη>οι·e lnιιnίlitatis, 
ut vix ιliι:cι·ent- aliφιιιnιlu: ιιιniser 
cgo Ιιuιηο; φιis ιιιe lil.ιentJJit clc 
coι·poι·e lllOl'tis lιuin8•1 ι lιonιines 

n.ut.cιιι, qιιi angclunιιn coιη>aι·ιt

tione 1ιoυissi·nιi cι·ant, angelω·uιn 
]Jri1ni cffi<:iιιntuι· eon11n, qιιi 11011 
co11seι·vaven111t ιφι·i11ciι>atuιn sιι

ιιιηεε, sed reliquen111t >ιpl'Opι·ianι 

lιabitationeιn((, accir>ientes pι·in
cipatuιn secunclunι quod scι·ip

tuιn est: »esto potestateιn lιabens 
super deceιn civitatesιι aut >>super 
quinque civitatesιε, facti eι·go in 
lιabitatione quidaιn angeloruιn 

dereliqιιerunt eanι, efficiηntur 
aιιteιn l10nιines })riιni, si qnando 
fecerint praedicato sibi regno 
caelornιn, qnae possιιnt eos snb
lωvaι·e ad illaιn 
lιabitationenι qυam angeli ι·eli
qnerunt. 

et ιnnlti ex novissiιnis et nativi
tateιn habentibιιs snpeι· tel'l'aιn 

2 Rδm. 7, 24 - 811 Vgl. Jnd. 6 - llff Lnc. 19, 17. 19 - 28 Jnd. 6 

)[& 
u οί δέ ίί.vfJρω.:•ιοι < l\1 u/6 κρlσιv 

10 n)v άρχήιι Hn ij έιι άρχιί 

1u <αvτό -ίί.ιιfJρω::τοι) κι, l\I Η 
vgl.lat. 

1 '; ιleι·elinφιιιnt L 19 fece-
rint ( G) Β < L 20 cneloruιn 

+ fecerint L 



432 Oι·igenes, l\latt]Iίi.user]{Iίi.rιιng l\ίatti1. 19, 16-30 

άι•αβαίι•οι•τε;, wστε τεΟαρρηκότως 
λέγεΗ" »Ιjμώι• δε το Πολίτευμα έν 
ούρω•οίς ύπάρχει«. 
(πρώτοι γί1•οντu.ι). 

5 καl αύτός γε δ ώς άστρα:τη >'έκ τού 
ούρaι•οϋιι :τεσwν πρώτος ήν, ήνίκα 
:τεριεπάτει »έ1• πάσαις ταίς δδοίς αύ
τοϋιι ϋ.μωμος, έως εύρέ{}η άι·ομίu. έν 
αύτip καΙ γέγω•ε1• έσχατος εlς fj.δov 

β , ~ ' ~δ' ' • 111 κατ α ας, ω; τους ι οντας αυτον 

fJαυμάζεLJ• έ:τ' αύτιp καl λέγειν· 
»κu.l σv έάλω; wσ:τερ καl ήμείς, 
έι• ιjμίν δε κατεί.ογίσfJη;. κατέβη είς 
Ιj.δου 1j δόξα σου, 1j :τολλ1} εύφροσύι•η 

Ιι1 σουιι. οϋτω δε καl έσχατος ήν πίiς 
καl άι•όητος καl άι-τειΟής, δουλεύων 
•·έπιΟυμίαις καl ήδοναίς ποικίλαις, 
έ1• κακίq. καl φΟόνφιι διάγω1•, στυ

γητος καl μισώι•, άλλά γέγονε πρώ-
20 τος, »Οτε ιj χρηστότης καl1j φιλu.ν

Ορωπίu. έπεφάι·η τοϋ σωτijρος ήμών 

fJεού« >>διa ί.ουτροv παλιγγενεσίας 
καl άι•ακαι1•ώσεως :τι•εύματος άγίουιι, 
καl έδέξu.το τοι• εl:rόιοτrι· »δ δεχόμε-

25 J'Ος έμε δέχεται τΟΙ' άποστείί.ω•τά 
με«. 

'Αλλa κατa μει• ταϋτα πρώτους 
ά:τοδεδώκαμε1• τοvς σωΟησομέJ•ους, 
έσχάτους δε τοvς μη άξίους τής τοι-

30 u.ύτης τών σωΟησομένωι• τάξεως 
άλλa κοί.άσεως καl τού έγκu.ταλει
φΟιjJ•αι, J ήτοι έως >>το πλι]ρωμα τών 
έΟι•ώι• είσέλΟηιι ή έως έκπληρώσωσι 

ascendentes, ut fidιιcialiter dicere 
possint: >>nostι·a autenι conver
satio ίη caelis estιι, 
pritni efficiιιntuι·. 
et. ipse quoque qui sicut fulgur 
ruit >>de caeloιι primus fuit, quando 
incedebat inιnaculatus in oιnni
bus viis sιιis, clonec iniquitas in
veniretur in eo et factus est no
vissiιnus in infennιω descendens, 
ιιt aclιnirentuι· videntes eιιηι et 
dicant: »et tu consuιnptus es sicut 
et nos, in nobis auteιn aestimatus 
es. et clescendit ad inferos honor 
tuιιs et nιulta iucunditas tuaιι. sic 
cuιnnovissiιnus esset oιnnis, qui in
sipiens et incι·edulus erat, serviens 
>>voluptatibus variis et desideriis 
in nιalitia et invidiaιι (agens), odi
bilis et odiens, sed factus est pι·i
ιnus, qιιando >>benignitas ( et hu
manitas) appanιit donιini salva
toris peι· lavacrum regenerationis 
et ι·enovationis spiι·itus (sancti)ιι 
et suscepίt euιn qιιi dixit: >>qιιi ιne 
suscipit, suscipit eunι qui ωeιnisitιι. 

Sed secιιndunι haec quidcnι 
priιnos esse tι·adidinιus qιιί sal
vantur, novissimos aιιt.eιn qui non 
sιιnt dignί tali oι·dine salvatorιιm, 
sed poena, ut ι·elinquantur, sive 
»donec intι·averit gentiιιm pleni- 694 
tιιdοιι sive donec coιηpleantιιr, 

2 Pllil. 3, 20 -;) Ygi. Lιιc. 10, 18 - 61 (D) Ygl. Jac. 1, 8; Pι·ediger 11, 9? -
12 Jes.l4,10f- 17Tit .. 3, 3- 20Tit. 3, 4f- 24l\latti1.10,40- 32Rδm.ll,25 

1 τεΟαρρηκότω; Koe, ,-gl. Iat .. τε· 
IJαρρηκότες :\Ι Η 4 (:rρώτοιγίιιοιιται) ΚΙ 
Koe, vgl. Iat. 8 εύρεfJ!ί Diel11 
13-18 aιn Sclllιιl3 ιler Seite fast ganz 
zerstδrt in :\Ι 20 ή2 < .l\1 22 παϊ.λιγγε. 
ι•εσία; Η 31 ά)).ά Ηιι, νgl.Iat. καί l\I Η 

4 efficiιιntur priιni L 6 ι·οr-
rnit L 15 incnnditas χ* gioι·ia μ 
lfHf (a.gens), (et IιιHnanita.s) ιιnd 

(sancti) ΚΙ naciι Dieiιi, vgl. gι·. 

31 ι (et) ιιt? ΚΙ, Ygl. gr. 
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τu :τη!l τiiJι• ι'Μωι· άμιι(!τημάτωι·. 
1ί ,ιιέι•τοι f1:τtqf'(!'J,ΙΙέι·η τιp :ι;ol.i.ol 
δe έσο ι• τ α ι :τ(! (ί)το ι έσ χ ιι τ ο ι 

καl έσχιιτοι :τgιίιτοι :ι;ιι(!ιιβοϊ.ιj 
5 σψζeσΟαι μέι• l:ταγγ/λλf·ται κιι/ τοiις 

< έσχάτους > τιjς :tα(!αβολιjς, Π(!(U
τους μeι• lι.!Υασαμέι•ο1•ς. lσχάτους 
δi λαμβάι•ω•τυ.ς τόι• μισfJόι• κul διά 
τοϋτο :τgώτο1•ς ίJι•ηι; κιι/ elς lσχά-

10 του; λe).ογισμ{ι·οι•ς. διαφ/ρΡιι• δe 

ιιύτiίίι• λlγη τοiις έσχάτους μeν έ:τί 
• ., , ' • , β' 

τα f(!'}'ιι Κf'ΚΜ]Jlε-Ι'Ους, α:tOML οι•τας 

δe τοι• μισ{Νη· ού μόι•οι• πριύτοvς 

aλλά καί ίσοι• τοίς γογγύσιισι κατά 

15 τοϋ οίΚοδεσπότοv καl είρηκι)σιι•· 
>Ιούτοι οί t!σχατοι μlω• ώρω• l:τοί
ησω•, καί ίσου; αύτοiις lποlησας 
ήμίι• τοίς βαστάσασι το βάρος τής 

tjμέρας ΚCLt ΤΟ/' καύσΜ•ωι. ΚUt πρίί.J-
20 τοί γε ο[ Ρσχατοι κληfJέι•τες έπi 

το έργοι• λfγονται παρά το Π(!(QΤΟVς 

αvτοiις εlί.ηφέι•αι τοι• μισΟό~·. 

fJεί[J δe εύξάμει•οι. καί έπικαλεσά-

25 μενοι ι:το όι•ομα τού κvρlov t}μίύι• 

'Ιησού (λ"ριστοϋ)« έκ-DώμεfJα η)ι• 
παραβο).ιjι• καi ίδωμε1•, τlι•α 1jμίι• 
έξετάσαι καί εί:τείι• Ρί; αύη)ι• ιj καi 

ύπαγορεfσαι δο·Οι}σεται·lχει δe οϋτω. 
"8 ·ο , · · · β , , .30 :::: . μοιο. εστιν η ασιr.ειο. 

τώι• οvρανώι• aι•fJρώ:τψ οίκο-

quae }>eccιιtis ι>r(ψι·iis ιnerncn~nt. 
parabola ιιηtι'ιη cιuac sιιhsccιnituι· 
istos sennones 

significat cssc salvιιnιlo:-; ctiιιιη 

novιssιnios, qni pι·inιi quiclcnι 

sunt opeι-ati, novissin1i aιιteω 

ac·ceι>enιnt ιnercedeιn et ideu, 
cιnn priιηi fnissent, novιssHni 
sιιnt aestiιnati. ιneliores antenι 

eis dicit, qni novissiιni qnidem 
ad O}>era snnt vocati, ι·eceperunt 
aιιteιn ιneι·ceclein non solιnn pι·i

ιni secl et.ianι aequaleιn eis, cιιιi 
aclversιts patreιnfanιilias ιηιιr
ηιιιraνerιιηt et clixerunt: >>isti 
novissiωi unanι l1oranι fecerunt, 
et aequalcs fecisti eos nobis, qui 
portavinnιs J>ondns diei et ae
stunι«. et ])r·i·ιni vocantnr qui acl 
q,pera no,•issiιηi sιιnt vocati, ex 
eo qnocl ι>ri)}}i acce1>erιιnt nleι·
cedenι. 

28. Si1ιιile e~>t reg1ιtι.nι caeloru1n 
hωni?ιi 1Jatrifa1ιι-ilias, qtιi eσresstt8 

16 l\Iattl1. 20, 11 f - 2σ V gl. Ι. Κοι·. Ι, 2 

2 έπιφερωμένη Η 6 (έσχάτοvς) 
ΚΙ, Ygl. lat. 12 κεκλημέι•οvς κι, 
vgl. lat. βεβλημέι•οvς l\1 Η 24 δe 

< Η 26 (Χριστοϋ) Lo 30 \•oι·l1er 
πεeί τώιι μισ{}οι•μέι•ων έργατών Η 

Orlgeneι Χ. 

30 simile] ΧΙ secιtndιtm ιnattιιn. 
In illo t.eιnpore ιlixit ιlominιιs Iesus 
discipιtlis sιtis: simile L 31 <'gι·essns 
est] exiit L 

28 
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lO 

15 

::ω 

25 

30 

δεσ:τότn, δστις iξijλfJειι άμα 
πρωt μισfJώσασfJαι iργάτας 
καί τa έ~ij; έως τοϋ 

35 

e.<ιt prinιo ηιαιιe cσnιl~ιcere tιιeι·cen

narios 
in vitιeanι suanι. coιιι:etιit autenι 
cunι opeι·ariis ιlenariunι ιliunι~ι·ιn et 
nιi8it eosi1ι t•itιeanι (sιιam).et egres
.<ιus circa tfrtianι lιοrαηι vidit alios 
stantes in foro otiosos, et eis dixit: 
·ite et ι•ο.<ι iιι t-ineanι, et quod i•ιιstutn 
fuerit da.bo t:obis. illi autetn abie
ι··ιι·nt. itet·unι exiit cit·ca sextanι 

et tιοnαηι horanι et fecit sitniliter. 
c·irca u1ιιleciιnanι autenι lιοrιιtιι 

exiit et itl'l:enit alios ~tantes otiosos, 
et ιlix·ίt eis: quiιl lιic statis tota 
ιlie otiosi ~ ιlicuιιt ei: quia neιno 
1ιοs coιιd·u;ι:·it. ιlixit eis: ite et t~os 
in vineιωι ·ηιeαηι, et quod iustum 
j~ιeι·it accizιίetis. C'ltnt sero α'!ιteιιι 

factu·nι esset, dicit ιlmnitιus τineae 
]JΙ'ocuratori Ι:JUO : υoca. OJJerarios 
et t·eιlde eis •nιerceιlenι, incipieιιs α 
tιoι·issitnis 1ιsqtιe ad zπitnos. cunι 
t•eιH:s.<ιeιιt eι-go qui circιι unιlecinιanι 
ι·eneι-tιιιt, accepet·uιιt sitι.gulos ιle
tιaι·ios. t•eιιientes a·utetn ]Jritni a.r
Mtrati sιιιιt, quod zΚus essent ac
cepturi; et acceJJerunt et izJsi sin
gulos detιar·ios. accipientes autenι 
tnurιnuι·aι·erutιt aιlt•ersus }Jαtretιι

faιnil·ia.s ιlicentes, quoniam hi tιo
ι•issitn.i tιtιαtιι hοrιιηι fecerutιt, et 
aequιιles eos nobis feci8ti, qui 
porfaΊ:itnus ]Jωιιlus diei et aest·uιn. 
ιlix·ίt 1ιιι·i eoι·unι: ωnice, ιιοιι fa.cio 
tib·i iniuι··iιωι; 1ιοnιιe ex ιlerιario 

cωιι·eιιi~ti tnectιtn ~ tolle quoιl tuuτιι 

1 1 ~ mercennarios] operario:o~ L 
3 sιιam + Oιnelia Oι·igenis de eaclem 
lt~ctione L 3 -43:i, 9 convenit 
-electί < L ,) (sιιam) Diel11 
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5 

ποi.ί.ο/ γάρ Fίσι κλητοί ολίγοι 
δi έκλFκτοί. (:ω, Ι - ΗΙ) 

10 Llύι•ατω μiι• oi'iι· ι/ :rύ.σrι :ταριι-
βολι) διιi. τοvτο :rιιρειλιjι{Οαι, εί; τd 
μιιΟείι• 1jμύ.; :riίι; οί ί!σχιιτοι έί.
fΜι•τFς t·i; τι) f(!J'UΙ' r(ισt·ί :τρiϋτοι 

κί.ηfJΙι.οτες τοι• μισι?uv Ο.αβοv :τρυ1-

15 το ι. '!αt τίι•α τρr):τοι• οί :τρii>τοι 
κί.ηfJέι•τε; έι• iσχάτη χιU{!f!. :rrι{!a τιp 
οίκοδεσ:τύτrι έτάχfJησαι•. διι) καl 

τελευταίοι τοι• μισΟοι• δ.:τειl.ιίιτασι. 
χρι) δi Fι'δέι•αι δτι, ι'ύς ΊησοίJ :ταρα-

2U βοί.ι) (ι>έι• ι~ οί Οησαυροi τιjς σοrι ία; 
καl γι·ιuσειu; είσιι• a:rόκρυqοιιι) έξε

ταζομέ111J, τοσαi'τα δόγματα τιj; έι• 

μυστηρίψ a:rοκεκρυμμέvη; σοrι ία; 
εύρεΟήσεται τοίς τιi. τοιαίiτα ε·ύρί-

25 σκειι• δvι·u.μέι·οι; αίι•ισσομέι•η, ιί)στε 

εvί.όγω; ίiιι έ:rt τα.ύτ'{/ μάί.ιστα Fί
πείι• τtί :ταραβοί.!ί τοι• σωτιjρrι το 

' 'l: ' β .. - \ , »αvοι.,ω εν :rαρα οι.uι; το στ()μα μου, 

q:Οέγξομαι :rροβl.ιίiιιατα άπ' δ.ρχιjςιι 
30 καi >>Ιρεvξομαι κεκρυμμέ1•α δ.πο κα

ταβολijςιι. άι•α1•καίοι• γάρ ίδFίι• τόι• 

e8t et ι·aιle; ωlο aute1ιι et lιιιic 
1ιοι·i.s.Ψi-ηιο ιlare .~icιιl et tίlιί; aut 
ιιοιι licet ηι ί/ιi Jacere φιοrl ι·olu 

in μrοιη··ίί.<ι ιιιeί.<ι? αιι or.·ιιfus t·ιι·ιυ; 

neφιαιιι e8t q·u·ia e{Jo lιοιιιαι s·uιιι ~ 
sic eηιιιt ιιοι·ί8-~ίιιιί ιιr·ίηι·ί et zι,.ίιιιί 
1ιοι·is8ι"ηιi; 

1nιιlti eιι·iηι. Μοιt ι:or.ati, ]Jιιιιri 

a·ute1ιι electί. 
Viιlet.nr CJUiιleιn onιnis ]>Π.I"H

I>ola lιaec ]>I"O)Ιter lιoc e8se su
sceJ>t.a, nt ιli8('annιs φωιηοdο 1tο
ι··ί~sι"ιιι·ί νenientes ΗΙl ιψeι·a cιuasi 

ι>ι·iηιi vocati JΗ·ιΊιι ί acceιJenιnt 
ιnerceclβn1, et. φιωnuclo φιi ρriιιιi 
νocttti fneι·ant-. in noYissiιno loro 
a I>tttrefaιnilias snnt. statιιti, }>I'O}J
teι· quocl et noνi8siιni accepenιnt 
ιneι·cedenι. scire anteιn clebenιιιs 
quonianι, si < φιa.si) ι>aι·abola Ιesιι 
(>Jill φιο tlιesaιH·i saι>ientiae et. 

~ scientiae absconcliti sιιηtιι) cliscussa 
fneι·it, tanta clogιnata saι>icntiae ίη . 
ιnysteι·io absC'onclitae invcnientιn· 
lιis φιί possιιnt talia invenire, ιιt 
nιaxinιe de ista ι>aι·abola dicat 
salvatoι·: >Jai>eι·iaιn in }Jara!Jolis 
os nιeuιn, loφιa.r ι>ropo~itiones ab 
initio<ι. et: >Jeι·ιιctabo abscon<lit.a 6!J;j 
a constitιιtione ηηιηιlίιι. nec·esse 
eninι e8t ιιt \·iιlcat φιi vult in-

1011 Ygl. Hieron. ίη :\Iat.t11. 152 Β: pιιrαbοlιι istιι ·ι•el sίιι&ίlίttιιlο regιιί 

caelortω~ ex /ιίs qtιιιe pι·αeιι~issa sιιιιt tΊιtι:lleyittιr; scrίpttιιιb est ι·nίιι~ αιιte eιιιι&: 

»·ωulti erιωt prίιι~ί 1Ι!ίt·iεsίιιbi et ιιοt•ίssίιι~ί prίιι~ίιι utc. - 20 Kol. 2, 3- 2:J Ygl. 

Ι. Κοι·. 2, 7 - 2Sff Ps. 7ϊ, 2; :\Iat-tl1. I :J, 35 

ι:J ιϋσεl ΚΙ ι.ί1ς οί :\Ι Η 18 τε-
λεvται' :\Ι 21 dπάκριtq"οι)] + (lσται) 
Κοι-, ,-gl. Jat.. 24i2;) ειίρ{σκιν Η 

2;) αiιΨ1σ6μυ·α Koe 

14 ,·ocati fιιeι·ant tJι·imi L 
20 :φιa><i> KJ. Ygi. gι·. 
<lit-H] aiJ:;conιlita ι:t· Β 

2{1 ab:<on-

:28* 
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μέλλοι•τα 1'οιjσαι η)ν :ταgαβοϊ.ι)ν τΊJΙ' 
έν αύτfί δηϊ.ουμiΙ·ψ ιjμlραν καί τά; 
έ1• αύτfί ι:ίJρας, καί οτι OV κατά ά:το
ΚλΙ}ρωσιν ό οlκοδεσ:τότης :τέ1•τε 

5 τάγμασιν έργατώ1• :ταραδίδωσι τa 
έργα τοϋ άμ:τεϊ.<ίJΙ•ος, έξετάσει δi ό 

δv~·άμε1•ος τήl• αίτίαν τοϋ :τ ρω t μ ι
σ1Jώσασ{}α{ τιι•ας έργάτας εί; 
τόν άμ:τελώ1•α, καί μετa τοϋτο ού 

10 :τερi δεvτέρω· μέ1• :τερi τρίτψ δi 
ι:ίJρα1• ιϊλλοvς. καί έξιjς ταύτη ού 

\ I ~ I '"'~'• \ \ 
περι τεταρτφ• r1 :τεμ:ττηι• αΑΙ.α περι 

έκτη1•, εlτα μετa τοϋτο (οί• πεοί 
·pδ' "'δ', .... , ,, , ε ομψ• η ογ ο-φ•. αι.ι.α π ε ρ ι ε 1'1' α-

15 τ ψ•, εlτα l:τi τέλει ού :τερί δε
κάτφ·, άλλά) 

20 

περi η)1• έ1•δεκάτψ. όφείλει γάρ 
τις λόγος είι•αι άξιο;' Ιησού (τοϋ) Fl; 
τό1• μετa τον έω{}ιι•οΙ• καιρον 

τ ρ{ α ίσα διαστήματα τρίτης καi έκ
της καl έη·άτης ι:ίJρας, καl μετ' αύ
τον έλαττοι• διάστημα τώΙ• Π ε ρ t τ1J V 

25 ένδεκάτην έστώτω1•,όπόσω•ήνδιά
στημα ά:το τού άμα πρωt έ:τiτήν 
τρlτψ. ού :ταρlργω; δi :τροσεκτέοι• 
καi τ([J συμ:τεψιJΙ'ηκέ1•αι μi1• τοΙ' 

ι νοήσειν Η 13ff (oti :ι:ερi-ά).).ά) 

ΚΙ, Ygl. lat .. (ιιη<l Ht1.ιιtscl1) 18 (τού) 
Diehl Koe 19 τόιι2 ] I. τό? Diel11 Koe 
ι9ff Koe νersιιcl1t aιιf Grιιnd νοη 

lat. folgenrlι' 'Yieιlerl1erstellιιng: 

(έως τιjς τρίτης ι;)ρα; > καιρόν (μέτριοιι 
παeειί.ιjφθαι διάστημα καί ού κατά> τρία 

ίσα διαστιίματ<ι τι;ψη; καί έκτη; (ιj έκτης) 

καi έ••άτης ώρα; καί μeτiΊ. τούτο ΕJ.αττοιι 

διάστημα τώι• :ιΕρί ηjιι (έι•ιιάτψ καί τιjιι) 

έι•δεκάτην iστιQτωι•, ό:ιόσοιι (r'lι·ω) ιίι• δ. 

tellegere (paι·abolanι), quae sit 
clies qna.e refertnr in ea, et quae 
l1ω·ae illius, et qnia non eventu 
pateι·faιnilias qιιinqne ordinibns 
operaι·ion11n tι·a.didit opeι·a Yineae. 
cleinde qnaerenda est cansa, ei qui 
quaeι·eι·e potest, qnare quidanι 
operarii 1na.ne conclncti sunt, et 
post lιocnon circa horaιn secundam 
secl circa te1·tiωn Jιora1n alii sunt 
condncti, et post eorum .condnc
tionenl quare non circa horaιn 
quaι·tam Yel qιιintanι sed circa 
Jιοra.1ιι sexta1ι~, ita non circa 
septinιam vel octavanι sed cιrca 
nωιrι.nι, et novissime non circa 
decinιam, sed ιιndeciΙna.nt. debet 
eniιn esse quaedaιn ratio digna 
Iesu, quare inter ιnatutina1n 
et tertiaω teιnpns modicunι est 
adsunιptun1, et 11011 

secιιnduιn tenιpora qιιae posita 
sunt inter tertianι et sextanι 

Yel inter sextaιn et nonanι, post 
l10c autenι quaι·e una sit lιora in
ter nonaιn et ιιncleciιnanι, quenι
adnιodnιn supeι·ius inter nιa
tntinanι et tertianι. non autem 

ι (parabolam) ΚΙ, ,·gl. gr. 
3 qιιia non] quod Β 6 cleinde] lat. 
las δέ (με"'τά ταiίτα) Koe 'Ο qιιidan1 

(in νineam) Dielιl, '·gl. gr. 11 eο
ι·ιιm condιιctioncιn] lat. las ταvτn 

(τi/ μισθιόσει) Diehl 
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οίκοδFσ:ιότψ τοί; fl.μ α τ!ί έψ 
:ιαριιί.ψ( 0Fίσι 

5 ΤΟ a1'U δη.ι•ά(!ΙΟΙ', 
οi!ς ά:ιέστFιi.ΕΙ' t•i; το~· άμ
πεί.ιϋι·α ιιvτού, 

τοί; δέ :ιερί τι/ι• τ(!ίτηι· κί.η
Οείσιν ov τετιιγμlt·ω; τοι· ,ιιισΟον 

ιο ώt·ο,ιιακlι•ω, ιli.i.ά το δ at• j'j δί
καιοι• δώσω ύμίι•. :ιροσεκτέοι• 
δέ ϋτι ιύσαύη•ι; t!:ιο{ησε τοί; :ιε!!ί 
τι/ι• έκτηι• κιιί έι'Ι'άτηι• ι;)!}αι• 

κί.ηfJείσι, καί ϋτι τοί; :ιερί τ ι) Ι' 

15 έι•δεκάτηι• εί:ιει• ύ.:ιοί.ογησαμέι·οι; 
περί τής δι' δί.η; ιί,ιιέ(!α; άργία; το 
ύ:ιάγετε καί ύμεί; εl; το ι• άμ
:ι ε i. ιίJ ι· α, ιli.i.a καί < δτ ι) ώ; έξω 
τοϋ a,ιι:ιεί.ιίΊι·ο; γει·όμεJ"ος 

20 

καί εύρrJJΙ' έκεί τοvς έργάτας,~ 

τοvς μt11 :t!}ώτοv; ά:ιοστέί.i.ει ε ί ς 
τ Ο I' U μ :t ε i. (i) I' α , τοίς δέ δευτέροις 
qησίι•· ύ:ιάγετε καί ύμείς εί; 

25 τοι• a,ιι:ιελώι•α, όμοίω; δε τι)ν 

αύτι)ι• ί.έξιι• καί τοί; <:ιερί 1 τ ι) ν 
έι•δεκάτηι• κεκί.ημέι·οι; · ύ:ιάγετε 
καί ύμείς ει'; τόι• ά,ιι:ιεί.iϊJΙ'α. 

ό δέ δυι•ά,ιιει•ο; κατaι·οησάτω τ{; 1} 
3(1 ύ.γορά, έν tί έστiiJτας τοvς ά!}γοvς 

εύρε τοvς δευτέρου; 
έξεί.Οwι• ό οίκοδεσ:ιύτης. 
οVτω δέ καί έξετασΟι}τω τίι·ε; οί 

ε{ρεΟέι•τες έστίδτες :ιερί τι)ι• έν-

; αί-τοiί v 1 Ο δ ilι•] έάιι Η 13 ι;Jραν 
καl έιιJ•άτηιι Ha 15 έι•δεκάτΙJΙΙ (κί.η

{}είσιν) Κοι·, ,-gΙ.ιat. 18 <οτι) Die111, 
,-gι. ιat. 22 ά:τοστέί.ειΗ 24 φησι ::\Ι 

26 (:rερl) κι, ,·gl. ιat. 28 1jμεiς Η 

32 έξεί.Οιiιν + δέ Η 

neglegcntcι· est aιltenιlcn<lωn, <1ua 
ι·ιιtionc JΙΙιtcrfaωilias cιιηι nιer

c·cnnω·iis φιίιleιn qιιω; 11ιane con
<lιιxcrat })aι·tωn fccit ~ψccialitcr 
in ιlίe ι/eιιrιτί1ωι, 

conιlιιι·tis antcιn circa tertianι lιο
ωιιι 11on constitιιit nωninatiιn 

ceι·taιn ωen:eιlcιη, seιl ita: quocl
rωιque ί·ιι.~t·ιοnfιιerίt ιlabo ι·ούis. *** 
siιniliteι· ct ciι·ca sextanι lιοrωιι et 
ιιοιιαιη fecit ,-oca.tis. et quia lιi~, 

CJlli cίrca ιιnclecίιιιαιιι eι·ant vocati, 
exc·nsantibus se })l'O})teι· otiuιn 
totins ιliei siι: dixit : ite et ι·οs 

i1ι ι··ί1ιeαηι. seιl et quoniaω quasi 
extι·a Yineaιn constitutus 

J>ateι·fanιilias 
et inveniens oρerarios ibi priιnos 
qniιleιn ιnisit iιι tiιιeam, secnndis 
antenι ιlixit: 1'te et ι·οs ίιι ι·iιιeαηι, 

siιniliteι· cunιleιn serωoneιn et 
<.eis) φ1i c·iι·ca tιndec·ίιιιωιι fnerant 
Yocati: ite et t'08 iιι. t'i1ιeα1ιι. in
teHegat aηteιn <Jni }>otest, quid 
sit foι·nn1 [φωιl in Graeco (pro) 
nηnιlina J>onitnι·], in <fUO otiosos 
8taιιte8 inYenit 
Ie::;us secnnιlos. 

siιniliter est ι·cquiι·endnιn, qui 
sunt qηi inYenti sιnιt stantes 

11 *** κι nacι1 Diehι, ,·gl. gr. 
2;j <eis) κι, ygι. gr. 28,"21.1 [quod 
-ponitιιr] κι I ·,pl'O/ Dieιlι 
:η le,;ιιs] I. <egrt>ssns) cloιninns? 

DieiJI, ygJ. gr. I secιιnclos κι, ygJ. gr. 
secιιnclo χ 
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δ ε κ ά τ η ι•. οί; ί.Ι γ ε ι ό οίκοδεσ:τότη; 
• , .. δ I ~ , f.,.. , 

το τι ω ε εστηκατε οι.η~· τηι· 

ιjμέρrα άργο{; έ:τιστησάτω <δΙ/ 
τις καΙ τzί ά:τοJ.ογ{q. τώι· oi. η ι• τι) ι• 

5 1j μ I ρ α~· lστchτωι• aργιϋι• καi τόι• 
:τόι·οι• τοv lστηκέι·αι <..τιiίι• η) άργοί 
lσηικέι•αι > δι' οί.ης 1}μiρας ύ:το
μεπ•άντωι•, μετa :ταρρησ{ας εί:τόι·-

., 'Ο , ~ ... ~ 
τωι• οτι :τρο υμοι μεν ?JUUΙ' του ερ-

10 γάσασθαι, οvδεl; δi αί:τοt\; έμι
σ{)ώσατο, ιύς :τοί.ί.ιίJν δι•τωι• τιίJ~· 

μισθωσαμέι•ωι• μiι• iίι• ov μισ~?ω
σαμlι•ωι• δέ. 

29. Μι) :ταρέργως δi έ:τιστη-
15σάτω τις καΙ τί[J ό·ψ{α; <γει•ο,ιιέ-

1'1j ς> ί.έγειι• το ι• τ ο ii ύ. ,ιι :τ ε i. ιί) )'ο; 
κύριοι• τcp έ:τιτρό:τφ ιιvτοi;. 

κάί.εσοι· τούς έργάτιι; καΙ 
άπf)δο; τ οΙ' μ ισfJόι•. aρξά-

20 μει·ος ά:το τιίιι• έσχάτωι• iως 
τιϋι• :τρώτωJ•. τf δέ κεκίι·ηκε τοι• 

κύριοι· τοϋ άμ:τεί.ι'ϋ1•ο;. ώστε κε
ί.εfσαι τ ιp έ :τ ι τ ρ ό :τ φ κιιί.έσαι τ ο ύ; 
έργάτα; καΙ ά.:τοδοϋΙ·αι τdι• μι-

25 σ{) οι• lι.ρξά,ιιει·οι• ά:το τώι• έσχά-
\ ΓI ~ β , ~ 

τω1•, και ουτως αι•α αι1•ειι• εως 

τώ~· :τριύτωι•. ϊι•α :tρυ1τοι μέι• 
, 1'β ' • 'δ , α:τω.α ωσο• οι τηι• ει• εκατηι•, 

δεύτεροι δi οί η/ι• έι•1•άτψ καί 

3 ~δf·. ΚΙ Κοι-, ,-gl.Iat. 6f (τι;ιΙ• 
-έστηκέvαι) ΚΙ Koe, ygJ.Iat. 12 με
μισθωσομfι·ωv Ηιι, ygl. Iat. 1;) <;•ε
Ι•ομfvιι;> ΚΙ, ,-gl. Iat. 21 δf. ΚΙ, ,-gl. 
Iat. γάρ l\1 Η 2i ίvα] τί; δf. )I 
28 ff οί τήν έι•δεκάτην ete.] ,·gl. eίneι·

seits S. 43ί, 26, Hnιlerl'rseits S. 436, 
17. 24: hat gr. Ιιίι'!" eine .-\IJI{ίίrzιιng 
Yon :τερl (= lat. ciτca) nielιt nΨstan· 
den? Koe 

ciι·cα uιιdecinιωn., qnibns ιlicit: 
qtιiιl stαtί,ι;ι lιic totα ιlie otiosi 1 696 
RS}}iciat antenι qιιis, qιιae sit 
excιtsatio eorιnn qui toto die 
st.eteι·ant otiosi et qnis esset dolor 
standi eοrιιιn, qιti tota d·ίe stare 
ot-ίosi snstinnerιιnt, nt cunι fiducia 
respondeι-ent, qnonianι parati 
qnicleιn fnerunt ad opns, rιe1no 
anteιn eos coιιιluxit: qnasi plnri-
ιni essent qui conclncerentur, non 
anteιn et qui condιιcerent. 

29. Xecnon diligenter opor
tet acltencleι·e et quocl sero faclo 
clL'i:it doιninns vi1ιeae procurαtori 
suo: ι:οcιι O]Je1·aι·ios et redde ?ιιer

cedeιιι, i?ιcizJίe?ιs α rιoυissi1ιιi.<J 'lt.<J
que ad JΠinιo8. qnaeι·es auteιn 
ψιicl111oνeι·it cloιninnιn ι:ineαe, nt 
inl)eι·et ]Jroc'lιι·atore1n Yoca1·e ope
rαrio.~ et reclcleJ·e eis ?ιιercede?ιι, 

incipientenι α ?ιoι·issitnis et ascen
dentent usφιe a(l ρι·iιnοs: ut primi 
ψιiclenι accipiant qιιi circα urι

decί1ιιaιn ernnt conducti, secnncli 
antenι qui ciι·ca ?ιοrιωιι, tertii 
qui circa .ye;ιtαnι, qnarti qui circa 
let·tίαnι, novissiιηi vero qui 1ιια1ιe. 

11 con<lneerι•ntnr] lat. Yerstelιt 

faisclι 1 i ι·e<lιle + eίs L + illίs Β 
:!0 ιno,·erίt Dielιl ιno,·it χ 21 pι·o
eιιratoi·em + ,·ineae L 
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τ(!ίτοι οί τ1JΙ' fκτηι· ;ωί μετιί τού
τοι•; (τ{τιι(!τοι) nί τΙ/Ι' τ(!ίτφ•, καί 
η-ί.η•ταίοι οί ;τ ρ ω t; τούτο γuf] σαrμ7J; 
δηί.οvται ιλ:το τοίi ιί:τιί δ ο~ το I' 

5 μ ι σfJ ,; Ι'. ·ά(!ξ ιί.μ f'I'O; ιί:τ ύ τι";) Ι' 

lσχύ.τωΙ' έως τιϊί1• :τ']ώτωι·. 
τί; δέ :ταρU. τοΙ' ΚV(!/01' τού ι'ιμ
:τεί.ι'ίjΙ•ο; ύ τοιϊ κι•ΙJίοι• έ:rίτρο:rο,, 

διδοι\; τ d Ι' μ ι σ{) d Ι' κατU. τrj τοϋ 

10 κι,ρίου :τριίσταγμrι; άί.ί.ι1 καί εί.;τερ 
οί Λ• τιί iΙ'Ι'ύ.τn κί.ηfJέΙ·τες wρq. 
Οt~Κ lβύ.στασαι• το βcJ.ρος njς 

1jμέρα; καί τό1• κrι.ύσωι•α, δη

ί.οι·ιίτι ούχ οvτοι έγιίγγυζοΙ' κrι.τU. 
15 τοv οίκοδεσ:rJτοt• ί.έγοι•τες 

δτι οvτοι οί εσχιιτοι μίαι· 

ώριLΙ' έ:τοίησαΙ'. καΙ ί'σους 
ημι Ι' α!.tτοi•:; έ:rοίησα; τοί; 
β ' ' β, - t' ' αστασασι το αρο; της ημε-

241 ρας καi τό1• καύσωΙ·α. άί.ί.'. 
ovδe οί τιΊ lκηι κί.ηfJέι•τες το 
βύ.ρος lβάστασαι• τιjς 1jμέρας, 
άί.ί.' εί i'ίρα τοv 1ίμίσοι•; τιj; ιjμέ
ρα;. καί οί τιΊ τρlτn δέ κί.ηfJf(Ι•τε:; 

25 ΟfΙ τιjς ίJί.ης έβύ.στασω• ιjμ/ρας το 
βάρος. άί.ί.' (εl δεί άκριβι";,ς όι·ο

μάσαι) τοϋ 1jμίσοι•; καί τoii τετάρ

του η/; 1jμ έρα;. 
μιίι·οι δέ οί ιl;το τιjς έω μφισfJωμiΙ•οι 

3Ω τό βάρος έβaστασω• τι/ς 1jμέρας 
καi. τό1· καύσωΙ•α δί.οΙ' μέι• [οί ιl;το 

τίj; fω μεμισDωμένοι]. οί δέ i.oι:rol 

:rαρά τού; τεί.ευταίοι•; 
άι·άί.ογοι• τιp καιριp ψ έι• τι'(J άμ-

Jιoc cηiιιι ΙHanifcstissiιn<' <lecla
ι·atιn· cx co φιο<l <licit : 1·αlιle 
?neι·ceιlenι, ίηcι'ρieιι . ., α ?ιοι·ί.~8·ίηιi.ς 

ιι.8φιe αιl pι··i?no.ς. φιis aιιte111 extra 
<lωηiηιιιη ?'ί?H!ae sit <ioιnini pro
cuι·atoι· dans nιercerlem scι·ιιηdηιη 
<loιnini iιιssioncnι ~ Re(l et si qιιi 
Yocati fιιeι·ant cίrca ?ιοιιαιιι non 
poι·ta,·eι·nnt. ponιlus diei et ae
stu1n. ιnanifestιιnι cst. quoniaιn 
11011 illi 11lttNntt1'fιt'eι··uιιt aιlt·er81.t8 

patre·ιnfaιnilι'a8 ιlίceιιtes: φιonia.ιn 
lιi ηoι·is.giιni unanι horanι fe
certιnt, et aeqιιales eo.ιs feci.sti 1ιobi8, 
q~ιi portaι·i11zιιs poιιιlus ιliei et 
aestωn. neqne illi qni sexta hora 
\τocati snnt )J01t(ltιs ρortaYernnt 

dίeί. nisi forte d1'ei <liιnidiιnn. et 
qni teι·tia sιιnt Yocati 11011 totiιιs 
ιlίeί poιιdus snstinιιernnt.. sed (si 
O})Ortet cante (]icere) (lillli(li\1111 
(lίei et qιιaι·taιn })aι·teιn ιlieί. 

soli auteιn qni ex ιnanc condιιcti 
snnt, poιzdus dίei sustinιιerιιnt et 
aestum tot.uιn, ceteι·i antenι 

secnn(lunι ιnensnra.ιn tenψoι·is 

2 (τέταρτοι"; Koe 4 ά:tό τοϋ 4 aιιtem + et c: L 11.1 to-
<Η 10 καί <Η 11 έv < )Ι tum G 
21 τιϊ iκτn Koe, τιίι• iκτηv )I Η 
:nr [οί -μηιισι9ωμΔ·οι] ΚΙ, η:tl. lat. 
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:rελώ1•ι :rε:rοι1]κασιιι (lβάστασωι). Ι 

30. • E:rεi δi διάrτοροί είσι 

:rαραβοl.αi οJ•ομάζοvσαι ύ.μ:rελι"i)ι•α, 
;j ζ17τηfJείη av :rότεροι• κατά διαφό

ρωι• :rραγ,ιιάτωι• κα{}' fκαστοι• ό 
άμ:rελιl.ιι• παραλαμβάι•εται ή κατά τού 
αvτοϋ πράγματος. iγιl.ι J•ομίζω δείv 
iξετάσαι (καi) διά τί ov προς πάντας 

10 τοvς υ.fJόι•τας πρώτους καi J•ομί
ζοι•τας ότι :rλέοι• λ1)ψονται καi 
γογγύσαντας κατά τού οlκο
δεσ:rότοv ύ.πεκρlJ•ατο ό οlκοδε
σ:rότης, ύ.λλ' ένiμόι•φ εlπεJι αvτών 

15 το έταίρε, ΟVΚ άδικώ σε. 

ovχl δηναρlοv σvνεφώνησάς 
μ οι; καί· fJέλω τούτφ τφ iσχά
τφ δού1•αι ώς καi σοί. ότι μiJ• 
oi5v ταύτα καi τά τούτοις παρα-

20 πλήσια iπιδέχεται 1] iκκειμέ1'17 πα
ραβολ1) α ζηη]σαι τις av είς avη]J•, 
διαβεβαιωσαlμψ llν · 
ότι δi οvκ έστιν κατ' άξίωι εl:rείv 

εlς η)ν παραβολfιν aλλο1ι f} τον 
25 ψ1]σω•τα llν μετά τού ύ.λη{}εύειv το 

>>1]μεί; δi νούν Χριστού έχομεJ•<<, 
καi τούτο fJαρριιjι• ά;τοφω•ούμαι. 
>>τ{ςιι oi5v Ο.ρα »έγι•ωιι τοιι iv τfi 

παραβοl.[j ταύτn >>J•ούν Χριστοϋιι 

30 1] ό lμπαρασχιl.ιν έαvτον τφ παρα
κλήτφ, περi ού φησιν ό σωτήρ δτι 

quod fccerιιnt ίη vinea })orta- 697 
verunt. 

30. Qnonianι anteιn cliversae 
parabolae sιιnt vineaιn nonιi
nantes, quaeι·endnnι est utruιn 

secnnclunι diveι·sas res * * * et vinea 
intellegitnr ant secundunι ipsam 
ι·enι. ego ar])itι·or O})Ortere <"liscu
tere et quare non ad oιnnes, qni 
prinιi venerunt et aestiιηaverunt 
quonia11ι plus esse11t accepturi et 
nnlrnnn·aveι·nnt adι·ersus patrem
faιnilias, ι·esι)ondit paterfaιnilias 
secl u1ιi (soli) eorum dixit: amice, 
non tίbi facio i1ιiurianι; (nωιne) 
denari1ι11ι cωιveni tecu1n, ct: volo 
lιuic 1ιoυissitno dare quetnad1nodum 
et tibi. quoniaω a u tenιliaec et talia 
snscipit paι·abola pι·aesens, potest 
quicleω requiι·eι-e quis in ea(m); 

digna auteιn diceι·e est nullins 
nisi ciιιs, qni clixit: 

>>nos anteιn sensnnι Clιristi l1abe-
111\181!, 

26 Ι. Kor. 2, 16 - 28f Ygl. Ι. Kor. 2, 16 - ::nff Jolι. 14, 26 

1 <έβάστασαν) Koe, Ygl. lat. 
9 <καi) Diι•lιl ΚΙ Κοι>, vgl. Iat. 
16 δηvαρlοv σvνεφώνησά; μοι] anders 
lat. u. S. 455, 25ff 23f κατ' άξίαν 
hinteι· εί; τΥιι· )[Η- κι, Ygl. Iat. 

6 *** Dielιl, vgl. gι·. 'i intelli
gatur R Qc 1:1 ι·espondit pateι·

fanιilias < L Η (soli) Dielιl ΚΙ, vgl. 
gι·. J;j fncio tibi Β L li»/16 (nonne) 
-tecιιιn Dielιl vgl. S. 455, 27f ex de
nario conyeniι;ti inecuιn Β, Ygl. gι·. 

20 ea(m) Dieill ΚΙ, Ygl. gr. 23 ιligna 
autem dicere] ιligna Yaiι•nt <licere; 
dicere ιnιtenι Β 
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»t~κt·ίι•υ; ύμίi; διδάξFΙ :τάl'τιι καt 

t~:r;ο,ιο•ψιει ίομιi.; :τιίι•τιι (Jσιι f·ί:r;ον 

'l.'fl ιι•ιι; μ ι) διΜσκυι•το; γά!_Ι το ϋ 

:r;αρακί.ιίτου :τύ.ι·τα ι2 εί:r;n• ύ '/η-
r: - ' , ' β . , a συ ι•ς και τιωτηι• τ IJI' :τα!_Jιι οι. ψ•, 

οvκ ι'ίι• ί./γοιτι) τι ι'iξιυι· 'Ιιισοίi είς 
ιιύτψ•. κιιt c-ί τοιιιί'τιί γε έζιίτοt'ΙΙ 
κατά τι)ι• Ίιισοίi ιr(Ιιι•ι/ι• ι.ί:r;ιj τυίi 
:r;αρακί.ιίτυυ :τάι•η; υί τι) κατά 

10 ·ι , . '). . , . 
ωω·~·ηιοευαγγε .ιυι• ω•αγι ι·ι•Jσκω•τες, 

ούκ ι'ίι• :r;ροσέσχοι• τιι·/; ι;ι; :r;α(!U-

κλιίτφ >>:r;ι•εύμιισι :τί.ιiι·η; κιιt διδιι
σκαλίιιις δuι,ιιοι·ίωι•, iι• ι):r;υκ!_Jίση 

ψεt-•δολύγωι•. κεκαυτηριιισ,ιιlι·ωι• τι/ι• 
15 lδίω• συι·είδησιι•ιι. wστε τά τιj; 

:r;ί.άι·η; :τι·εύματιι καΙ τά δαι,ιιύι·ιu 
άι·ιιγορεvσαι τι~ ,ιιεγύ.ί.φ τοίi :r;α
ρακί.Jίτου όι·όματι, ο:τε!_J ό σωτι)ρ 
τοί; ά:r;οστόλοι; καΙ Εί τι; τοίς 

20 ά:r;οστόί.οις :r;αρα:τί.ιίσιό; lστιι•l:r;ηγ -~ 
γείλιJ.το. καί :r;είfJομαί γε οτι ό 

ΜατfJαίος ?ίδη μiι• τά κατά τι)ν 

:r;αραβολι)ι• ταύτψ μυστιίρια, ώς 
καί τά κατά τι}ι• τοϋ σπόρου καί 

25 τών l:r;εσ:r;αρμέι·ωι• τιp σίτφ ζιζα

~·ίων, ούκ έκριι·ε δi ε-ί-λογοι• είι·αι 
όμοίω; ταίς :r;ερί lκείι•ωι• διηγιί
σεσι καί τι)~· :r;ερί ταύτης άι•αγράψαι, 
μ1} :r;ιστεύσα; γράμμασι κlίι• η}ιι 

30 • ' ' - β ~- , επι :r;οσον της :r;αρα ω.ης ταvτης 

σαφψ•ειω•, wσπερ lκείι•ωι• lξ ολων 
η}ν δι1ίγησιι• άι•έγραψεν. εl δέ εύλό
γως ό .llυ.τfJαίος τι)ι• περl τιjς 

12 Ι. Τίm. 4,1-2- 241 Ygl. :\lattl1. 13,18ff. 3ίff 

ο καi (εi;) Koe, Ygl. S. 440, 24 
κατά ? Dίehl 1 ί άJ•αγΟQεύσαι (έJΙ) Koe 
22 τά <Η 2-1 τά κατά τι)ν] κατά Η 
32 άJΙέγραψεν Ηιι άι•έγραψαJΙ :\l Η 

4-!1 
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:ιαραβοί.1jς δοίγ?ισιι• a;τεσιώ:ιησε, 
δηί.οι·ότι κάι· έκ μέρους τι; αύτι)ι• 
ι•ο1jσαι δυι·ηfJ!ί, τάχα μέι• εδl.όγω; 
άι• αΜ;αιτό <τι) τιj; rαιι·ο,ιιlι•η; af.· 

5 τιp διηγι}σεω;, ol• μι)J• :ιάι·τα τά ά."το
καί.v:ιτήμει•rι αvτίp σαrψfζωι• κrιl 
γραrιί :ιιστεύωι• lξω · κο•δύι·ου 
τοi! :ιερί τιj; lκ191σεω; τώι• μvστη
ρfωι• lσται. 

10 31. Φέρε οvι• ιjμεί;. οί σq:άδρu 

15 

ιl"τοi.ει:ιόμει·οι τοϋ κατά η)ι· :ιuρα
βοί.ι)ι• βάfJot•; 

τι:Jι• :ιραγμάτωι• καί σrόδρα 
οί.ίγα εί; αύη)ι• rω·τrι!;όμη·οι. 

:ιij μέν μετ' εvχιj; το·α lκ μέρο'L'ς 

ά."τοδώμε~·. τιι·ά δέ έ:ι' οί.fγον καl 
τιί)ι• rαιι•ομέι·ωι• δεfξω·τε; οϋτω 
:ιαρέί.fJωμη• μετά το εl:ιείι· καΟη-

20 κόι•τω; εί; τι)ν :ιαραβοί.))ι• καl έ:ιl 

τά έξιj; αi-τιj;. 

(καΙ) :ιριοτοι• τofι•t!J' ίδωμει• τά 

:ιερl η}; έι· τιί ζ1ιτοφέι"n :ιαρα
βοi.Π ιjμέρα;. καl δρα εί διΨά-

25 μεfJα τοι· δί.οι· έι•εστώτα αίίϋι·α 

1j,ιιέρω• τll'ά εί:ιείι·, μεγάί.ηι• μέι· ι~; 
:ιρο; 1jμϋ.;, μικράι• δέ τιι•α καl 

οί.ιγοχρ6ι•ιοι· ιίι; :ιρο; τι)ι• τοv fJεov 
καl τοίi .\ριστοϋ καί τού άγίοv 

30 :ιι•εύματο; ;ωι}ι•. 

τάχα γάρ καί 

35 το·ωι· τώι• μακαρfωι· δvι·άμεωι• καi 

-1 ufι.ίξuιτό <τι> ΚΙ na('\ι Koe, ulι•ί
ξητuι τό ()I -ξε·) Η 11 iι:rοi.ϊ:τόμει•οι )I 
13 :τρuγμάτωι•] δογμάτων Ygl. S. 444, 23f 
Elt 22 <καi) ΚΙ naclι Koe, Ygl. lat. 
2;) οί.οι• + Jιoc Jat. 3:) τιι•ωι• KJ. Ygl. 

ιat. τισι )I Η 

31. Λge nos, qιιi Inultum 
desιnnιιs a IJI'Ofιιnclitate para
bolae, 

qιιaedanι modica qηae sιιspi
cannιr in ea dica111us. 

et prinιunι qniden1 Yίdeanιιιs de 
clie ι)arabolae, qιιae sit ιlies. et 
Yide si possιnnus totunι hoc sae
cιιlωn praesens dicere nnum dienι, 
lllagnnnι qιιidem qnantιnn acl 
nos, Ιηodicunι antenι et exigui 
tenφoris quantιιnι ad dei patιis 
et. CΊnisti et sancti spiritιιs Yitam. 

et qιιid dico qnantιnn acl Yitain 
patris et filii et spiritns sanct.i 1 
forsitan et 
qιιantunι acl YitaΙn 
qιιai·undanι beata1·unι Yii·tutιnn 

lU nge] itaφιc Β 22 ,-ide· 
nιnιι,; χ* ,·iιlebimιι,; !! 2:) ιιηuιn] 

lnt.ln,; ιίμέ(!UΙ' μίuι•, Ygl. ::). 444, 2ί Koe 

698 
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' ββ - ' - . f·:rιιι•α l' ψ!7ΊΙ•ΙΙ'. UΙ'ΥΚ!!ΙΠfΊ τω ι• ':lUI.-
λιuι· γέι·οι·; τi"ί'ιι• r -:r:οκιίτω τιj; ι"ί(!χικιj; 
τ(!Ιf.ίδu;. ·.' τοfτω• γιί!! τrjι• > i.ιJγυι· 
iχει δλο:; ύ lι·εστι;ι;; ιιίι;ιι• ι~ι; ':l{!ι); 

:i τι)ι· ί:ωι)ι• ιιι~τιϋι·. ϋι• ί.ιίγοι• έχει ι/ 
-:r:ιι(!' ι"ίι•ι?!!ι:ι-:r:οι;; ιjμl'}α -:r:ψί; δί.οι• 

τιίι· διΨιιτιίι· iίιι?!!ι:ι:τφ tιjι· χψίι•οι•. 

10 

εί δε τοιοvτιίι· τι μυσηί!!ιοι• έι• 
15 Δευτε!!οι•ομίψ δ1ιi.οvται κι..ιτa τι)ν 

ι[Jδι)ι• lι• fι γέγ{!α-:r:ται · >ψι•ιίσDητε 
ι/μέρα.; αίιίJι·ο;<< ιj μιί. ζητιίσει ό 
δυι·άμει•ο;. είτα. εί τοιαvται α.ι. 

ι/μέ(!αι αίιίJι·ό; εiσιι·. άκόί.ουι?οι• aι• 
20 είη τι)ι• -:r:αρα-:r:ί.ι)σιοι· έκδοχι)ι· lι•

ι·οείι• εί; τό .. fτη ι..ιίιύι•ια lμι•ιίσ{)ψ 

και lμεί.έτησα· ι·vκτο; μετδ. τιj; καρ
δίας μου ιjδοi.έσχοιΨ. καί i!σκαί.i.ει• 

το -:r:ι·εί•μά μου. καί εί-:r:ι..ι . μ ι) εl:; 
25 τού; αίιίJι·α; ά-:r:ώσετιιι κύριο; :ιι και 

τάχα (ϊι·α τοί.μηρ&τεροιι εί-:r:ω) εί; 

μeι• »τοv; αίι"ϋι·α;ιι οvκ »ά:τώσεται 
κύριος« (-:r:oi.ύ γά~ καί ει'; lι•α αίιί.Jι•α 
ά-:r:ώσασΟαι κύριοι•). ά-:r:ώσεται δέ 

30 τάχα καί εί; δεύτεροι• αίώι•α, δτε οvκ 
άφίεται 1} τοιάδε άμαρτία >>ούτε EJ• 

C't sιι ΙJΙiιηiιιΠΙ, l'onpaι·ationc 

ΙΙcι·i::; nnιlt 01'11111. 

ηaιιι ηιηιηtηιιι cst ιιηa Ιιιιe<! ι\ics 

φtaιιtιιιη a<l Yitanι Ιιοιηiιιιιιιι <liu 
ΥΪΥcηtiιιιη, taηtιιιιι cst ωιιηc 

saecηlιιnι lιoc quantιιιn aιl νitιιιη 

ι-:ιι !>crnω·nιn Yiι·tnt ιιιη. 

ct si tantιιnι est φιantuιn a<l ,-i
tn ιn sιιpcι·ηιιι·uιιι νiι·tιιtιιιη, iaιn 

νi<le φtaιη nηllins ιnoιηcnti est 
oιnne lιoc saccnlιιιη (ιuantnιn a<l 
Yitanι <lei patris ct filii et spiι·itns 
sanctί. 

ntruιη auteιn aliqιιo<l tale ιnγ
steι·iuιn <leιnonstretnr in Deιι

teronoιηii cantico in qιιο clicit: 
»ιnenιentote <1ies saeculirι ant non, 
qnaerat qni IJotest. et si tales snnt 

•clies saecnli, consequens crit tra
<litioneιn sinιilenι esse intellegeι·e 
qnae <licit: >>et annos aeternos in 
ιncnte lιιιiJui et ιnedit.atιιs suιn, 

nocte cunι cor<le ιneo exe1·cebar, 
et contribnlabanι spi1·itnnι ιneιnn. 
et <lixi: non in saecula proiciet 
clens ?« et fo1·te (ut au<lacter <licaιn) 
»in saeculaι< φιi<leιn »non proiciet 
dens•< (mηltuιn est eninι et in uno 
saecιιlo proi<·ere deιιιη), proicie:-ι 

aιιtenι forsitan et in secnn<lo 
sa.ecnlo, ψ1anclo qι1aeclaιn pec-

16 Deιιt. 32. ί - 21. 2i Ps. ί6, ί f. - ::Η :\Iattl1. 12, 32 

2 γέι•οι•; τιίjι• v:rοκάτω ΚΙ Koe 

γει•ιιτώv τά κατά Η γει•ι•ητιίjι• τά κατά :\Ι 

3 (τοίίτοv γάρ τόv) Koe, ,-gl. }at. 

4 οί.ο; ό,.., :\Ι 6 :rαρά Μ 19 Jίμέραιώι•ο; 
Η I εlσιι•, ΚΙ Κοι•, Ygl. lat .. ι<ι; :\Ι Η 
23 έσκαi.i.ε Η 31f έι• τψ <Η 

4 Ι10ιηίηιιm R (G) omniιιm ll L 
18 et] Ι. ita ? ΚΙ; so oft fίίι· gι·. είτα 
20 intellegf're + eοι·ιιιη R G 
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τίp ''vν αίύ'η•ι οϋτε Εν τψ μέλί.οι•τιιι. 

τίς ούι• ϋ.ρα. ίκαι•ος τaς lξ 

1}μέρας καί η)ι• τιjς άι•απαύσεως 
•pδ I :t ' I ' -5 ε ομηι• επι τοιαvτας ω αγαγειν 

~ ι , ' ' "ββ ' 1ιμερας και μετα τα σα ατα τας 

ι ' ' ' - ι I 2Όt~μ1}Ι'ιας και τα; ειι τψ :τρω τψ 

μψί lορτa; κα! <το ΕΙ'> τfί τεσσα
ρεσκαιδεκάτrι τοϋ μψο; 1}μέρ~ πά-

10 σχα καί ταίς έξιjς τώι• άζύμωι•; 
., δ' ' ,.. ' "β , ουτω ε ω•αι.ογοι• ει; α υσσοι• τις 

Εμ.:τεσείται ι•οημάτωιι καl τa; Ι.οιπι:Lς 
έορτaς Ε11 τοιαύται; ιrαι•ταζόμει•ος 
• , . "~ • ·pδ δ • ημεραι; και ω.οι• τοι• ε ομα ικον 

15 ΕΙ'ιαvτόι•, ΕΙ' φ :ττωχοίς καl :τροση
ί.ύτοις καί τοίς Οηρίοι; ηjς γ1jς 

χαρίζεται ό {)εο; τοvς έκ :τροτέρας 
γεωργίας άι•ατέλί.οι•τυ.ς καρποv; lι• 
καιρίp ιη) γεωργοvμέι•ης (njς γιjς). 

9 0 , δ • δ , ' β - ' • • - τι; ε vι•αται ω•α ·ηι•αι επι τον 

' {} \ - - 'β, ' -αρι· μοι• τωι• της α vσσου ει• τn 

!(:ει•τηκονταετηρίδι 1}μερώι• 

(άβύσσοv δi λέγω διι:L το βάfJο; τών 
δογμάτωι•}, ίι•α τι; άι•αβfί καi ίδn 

25 τοι• :τει•τηκοστοι• έι•ιαvτοι• κα! τι:L έι• 
αύτψ ι•ει•ομοΟετημέι·υ. :τί.ηρούμε,·α; 
άϊ.ϊ.ι:L γaρ ζψοϋντες τι)ι• μίω• τιj; 
> ' β 1- ~ I \ 
εκκειμεΊ.•η; :ταρα ω.η; ημεραι• και 

ι·ομ.ίσω•τες αύτψ· ολοι• τον ΕΙ'εστώτα 
30 αίώι•α, έλάΟο,ιιεν έμβάντες είς βάfJη 

Οεοϋ, δεόμει•οι πι•εύματο; τοϋ »:τάν
τωι Ερεvι•ώι•τος, >>καί τι:l βά{)η τοϋ 

cata non ren1it.tιιntur »nec in hoc 
saeculo nec in fntnro(ι, 

Qnis ergo i(lonens est sex 
illos dies et septi1nunι requie
tionis ad huiusn1odi dies referre, 
et post sabbata et neon1enias et 
in p1·inio 1nense festivitates et in 699 
quaι·ta deci1ηa die 1nensis pascha 
et in ceteris azyιnorιnn? sic 
aιιten1 sequens quis rationeιn in 
abyssιnn cadet intellectuuni, ce
teras festivitates aestimans secun
(lιnn liuiιιsinodi (lies et totιιm 

septinιanalein annun1, in quo pau
νeribus et adYenis et bestiis 
tenae donat deus fructus qui 
ex prin1a terrae operatione sunt 
geniti in tenφoι·e, cnnι ianι neωo 
operabitnr ten·a1n. 

ab)'SSUill anten1 dico propter alti
tndineni dognιatunι, nt ascendens 
qιιis videat qιιinqιιagesiniuιn aη
ηιιηΙ et qnae de eo in lege consti
tιιuntnr et adiιφlentur. se(l quae
rentes ιιηanι })fO})OSita.e parabolae 
dienι et aestiωantes eaιn esse to
tιnn l1oc saecιιluιn praesens, in
ti·aviιnns in altitudines, Ol)liS lιa
bentes spiritn <lei qui »on1nia 

Hff Ygl. LeY. 25, 6f - :!Off Ygl. Lt"Y. 25, IOff - 32 Ygl. Ι. Kor. 2, 10 

4 άι•α:r:αύσεω; ΚΙ, Ygl. lat. άι•α
στιίσεω; )I Η 6 σάββατα tκαl> Koc 
S <το έι·> ΚΙ, ,·gl. lat.. 1U κα1 <έν) 
Koe. '·gl. lat. 14 fβδομαδικόι• Rιι 
έβδοματικόι• )I Η ΗΙ γεωργοι•μέι•ιις 

(τήι; γιj;/ ΚΙ nacl1 Hn Kof', Ygl. lat. 
γεωργrιυμέι•ηι• )I Η 

2 nec in fιttu1·o saecnlo G L 
14 ι;PptimanaleiΠ annιnn ~·* septi
Inanale InagnιιiΠ L 1 i sιιnt ;)r* 

sint L :!3 :!4 altitιι(lines ~· 26 in 
lege] intellt>gι· α:ι intellegi {R) GC 
32 i<pίritniΠ ac Β 
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{)εούιr. t~γf!J ~~· u~ιιιιι iJτι, ιίίσ:rt'(! t1:τ' 
lξι)δψ συι•τελt·ίιι; τοϋ t?ι•ιιωτuϋ t·ίρη

τιιί τιι•tι δείι• γίι·εσι?ιιι, οί'τω; (οίοι•εί) 
(κtιί) >Ιf:ft<< :ri.FΙι)ι ωι• •·tιίtL?-•ιιJΙ' συι•-

5 τελείφι, είτι; t1 ι•uιυτι)ι• τιι·ιι σιψ:rί.η
ρούι•τωι• είη· {J τι t)ιί:τοτε, >Ιεi; 

ά{)fτησΙΙ' ι1μuρτίιι; t~qω•ε(!ώ{)ηιι ό 

'Ιησούς 1jμίϋι·, ίι·ιι μtτύ. τι} ι• ώ; (lι•ι);) 

έι•ιαυτοϋ ιj,ιιε(!ιίJι• σιΨτέί.ειω• τώι• 

10 αίιύι•ιιΗ' πάλιν ιίλί.η άρχι) διιιδέξητuι, 
καί >>έι·δείξηται ό 1?η)ς t?ι, τοί; αίιίJσι 

τοίς lπερχομέt•οις τόι• ύ:τη}βάλλοι•τιι 
π).ούτω• τιj; χρηστότητας ιιύτοϋ« εί; 

ov; uύτος οίδε δεϊι· lι·δείξασΟω. καί 
lli ταύτα ,ιιf-ι• διά τι)1• lι• τfί (έκκεψfηι) 

παρrιβοί.j'j λεί.fχΟω ιjμέρu.ι•, t1τιι•α δύ

t•ασαι κuτασκευάσαικαίfκτίjς Ίωά~·
t•ου έπιστοί.ίj; φάσκοι•το; · ))παιδία, 
έσχιίτη Wf!U έστί, καi καοι;J; ι}κούσατε 

20 δτι άντίχριστο; έρχεται, κιιί ι•ϋt• 
&.ι•τlχριστοι πο)).οί γεγόι•rισιJ•' δΟεt• 
γιι•ιύσκομεt• δτι έσχάτη wρrι έστ{ι•«. 
έσχάτη γάρ ιϋρα ιιeτά τ·))1' !1•
δεκάτηι• 

τijς προκειμfι•η; :ταραβολιj;. έ:rεί 

περί τ~ν iνδεκάτην 
30 • \ \ β , \ , ι) ' 

ο κατα την παρα ΟΜJΙ' οι κο εσ:το-

της flι•Ορωπος έ ξ ε λ Ο fln• ε v ρ η 
άλλους έστ{ότας. καί λέγει 
αvτοί;. τί ι!jδε έστι}κατε δλψ• 

τι)t• 1jμέρα1• &.ργοl; I 
.ιιι Hebr. 9, 26 - 11 Εpιι. 2, 7 

3 γει•έσθαι :\Ι .ι (καi) Koe, ygl. 
lat.. 6 δείποτε Ha 8 (ι'ι•ο;) κι Koe, 

vgJ. lat. 15 ( έκκειμέι•n) Diei11 κι Koe, 
vgl. lat. ιι. S. 440, 20; 444,28 1ϊ καί 

< ~~ 28 ώρα+ est ιat. 

scι·utntιΙI'. etinιη ιιltitu<line~ ιl<~i ·. 
ego ιιutcιn ιιcstiιno, φtoniaω :;ί('ιιt 
in eχίtιι ωηsΗιηιιιιιtίοηί~ nnni 
qHac<lιιιn <lic·ta sιιnt. fieι·i oι>or
tcι·e, sic (\·eι·Ιιi gnιtiιι) ct >ίη c·οιι
sηηωιιιtίοηe sne<·Hlorιιιn« ιnul

tonιnι siYe a.ηιηΙΙη nliqneιn <·on
}>lentinιn siYe alincl aliquid. · in 
ιιbiectione ι>eccati aιψaruit<• lesus 
noster' nt ι>ost c·onsumιηationeιn 
saecnlonιnι qιιasi anni ιιηiιιs clie
nnn, iten11n ιιlίιι<l ι;nc<·e<lat pι·in

ciμiuιn, et >;ostendat cleιιs in 
sae('ιιlis suι>eι"YenientiJ>ιιs suι>eι·
cιnineΙites clivitias l>onitatis sιιaeιι 
in eos, qιιοs ΪJ>Se noνit ostencleι·e 
oι>orteι·e. et Jιaec qιιideιn clixinnιs 
}JI'O}Jteι· <lieιn φιί Ϊη }Jaι·abola 

~noιninatuι· pι·aesenti. quae potest 
quis confiι·Hιaι·e etianι ex IoaΙinis 
episto]a ita dicentis: ))filioli. no
vissiιna lιοι·a est. et sicnt aιιdistis 
qιιoniaιn antί('}ιι·istns νeniet. nnnc 
antenι anticlιrist.i nnιlti fac~ti snnt; · 
nncle cognoscinιHs <ιuoΙiiaιn no
vissi111a l10ra est<<. novissinιa eniιn 
lιοι·a est post ιυιdecωιαηι, 

in qua lιοηιο patCI·faιnilias eyre.<ι-
8'/ts inι·eπit alio8 stωιte8, et ([i J.:·ίt 
eis: qιιi(l hic statι:.~ tofa. ([ie otiosi ? 

18 Ι. Jol1. 2, 18 

13 deιιs < L 16 (in) φιοs Koe, 
''gl. gι·. 18 qιιi] qιιae y 19 φιae 
κι Koe, vgl. gr. qιιeιη χ 
no,·imιιs G L 

2:> cog· 

70U 



446 Origenes, :\latthίi.userklarιιng :\lattl1. 20, 1-16 

32. Μετa δi τοϋτο ζητοvμε1•, 
:τώ; ov κατa ά:τοκί.ι]ρωσιι• ό οίκο
δεσ:τότη; :τlιοτε τάγμασιι• lργατώ~· 

:'lψJαδίδωσι τa έργα του άμ::τεί.ώ-
5 1•ο; • :τρώτιp μiι• ότε έ ξ ιjJ. {)ε ι• ϋ.,ιι α 

:τρωί 
μισΟώσασΟαι έργάτα; εί; τdv 
U.μ:τεJ.ώι•α. 
δευτέρqJ δi ότε 

10 τρίτηι· 
., 
ωραι• 

έξεJ.Dw1• :εερi 

είδει• ύ.ί.λοvς 

έστώτας εν τιϊ άγορ('ί άργού;' 
τρίτψ δf. και τετάρτψ οτε Π άί. t I' 

έξεJ.Οwν :tερι έκτηι· και έι•
J•άτηι• ώραν έ:tοίησειο ιίισαύτω;, 

15 :tέμπτφ δi τψ :tερι τ ι) ι• έι•δε
κάτφ•, 

ψίκα έξεί.ΟύJv εύρει• ύ.ί.ί.ου; 
έστώτας, 

20 και J.έγει 
έση}κατε 

άργοί; 

αύτοίς· 

δί.ψ τι)ν 
τί ώδε 

ιjμέραν 

καί δρα εί δ-ύι•ασαι :tριί)τοι• μiν 
τάγμα εί:tείι· το κατa το ι• 'ΑδUμ 

25 ϋ.μα τιί κοσμο:τοιίq. · έ ξ ιjJ. Ο ε γaρ 
ϋ.μ α :τ ρ ω t ό οίκοδεσ:τότη; καl. 
(ϊv' οvτω; ό1•ο,ιιάσω) τοι• ΆδUμ 
καί τψ• EiJaν lμισΟώσατο, ίv' έργά
σω1•ται τον ά,ιι:τεί.ιiJι•α τι}; Οεοσε-

30 βεία; · 
δεύτερω• δi τάγμα το 
.Υιί)ε και τι}ν :τρο; αύτοιι 

κατa τοι• 

διαΟι}κψ, 

32. Post lιoc requiι·anιus qιιο
ιnο(lο 11011 fortnitιι νateι·familias 
φtinqne orclinibns operarioι·uιn 
tradit opera Yίneae: }>rimnnι qni
denι quando egress·us est 1nane, 

secun(lo qnan(lo egressus circa 
lιοηιηι tertianz ι:t'dit alios stantes 
otίosos i1ι foro. tertia Yίce et 
qnarta quan(lo iter·zιm circa sex
tωιz et ·nonanι (lιοrαιιι) egressus 
si1niliter fecit, 
φι·ίηtο anteιn c·irca undecinιatιz 

. ψιan(lo :. exiens ·ίιn·e1ιit alios 
stantes. 

et Yίde si potes priιnnιn quidenι 
oι·dinenι (liceι·e A(lam ίη pι·in

ci}>io cι·eationis 1nundi 

et eos qui fιιenιnt ίη teιnpore illo, 
nt- opeι·arentuι· ι·ineαιιι cultuι·ae 

dei, 
secundnιn anteιn oι·dinenι Xoe et 
testaιnentι11n qno(l dis·positnnι 

fnit ad eunι 

23ff Ygl. Hie1·. in :\IattlΙ. 153 Α: sωιt qtιi lιrιr,c }Jarabolωι& aliter edisse
raιιt: J>ritι&a lιora ·ι·οltιιιt ?ι~ίsstιιι& esse iιι ι·i?ιeαιι& Αdιιιι& et reliqtιos pαtriarclιas 
tιsqtιe ιιd .Yoe, tertίa ipstιιι& Xoe tιsq1ιc ad Αbrαlιαιι~ ι·t circu?ι~cisioιιe?ι~ ei dαtαιι&, 
se;ι:ta rιb Αbrαlιαιι& usqtιP ιιd _lloyseιι, quαndo lex data est etc. 

11. !;ητώμεv? ΚΙ, Ygl. lat. ;j Ότι Hι·aιliιlit R G• \Ι.ι)ι·ίιηο? ΚΙ, vgl. 
l\1 6 :rρot Η 11 ϋτι ::\1 2;j- 21 ι1μrι z. 9 1 ο Yiιlit] ct ,·idit R ac ι:J (horaιn) 

-Άδιlμ <Η Koe. ,·gl. gr. ];j ψιίηtο Elt, ,·gl. gι·. 
φιaι:ι\ο ::\Ι Η 1~ /φιaηι\ο) Elt \'gl. gr. 
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κιιl τ(!ίτοι• τcί κατa τrίι• , Αβραaμ φ 
σι 1J'Fξrικούεται τά κι.ιτrl τοV; :τιιτέ-

5 (!ιις μlχρι .1/ωσ{ω; σιψ:τωJt·ιι.ιι-
{) ' . .~· \ \ \ 1' ' 

Ιf uι, τετιιρτοι· ()Ε το κιιτιι. το ι•. ιωσeιι 

καl :τι1σωι τιjι• Λίγύ:ττου οίκοι·ο,ιιίω• 
καl τιjι• έι• τιί lφίμφ ι·ομοΟωίω•, 
τελευταίοι• δέ τιίγμu. τιj κατa τιjι• 

ι ο :τιιροι•σίω• έστί .Υριστrη' , !ησοϋ 
το περl. τι)ι· έι•δeκάτψ. 
πλι)ι• εl; ίi.ι•Ορω:rο; υίκοδFσ:τι)της 

( όσοι• i:τ.l τ Π :rροκημέι·n :τα. ρ α-
β }. -) ' , 1: - '. ο \ , \ 
ο ·!J :τει·τω~ι; f.,ΕΙ.ψ.ι•· ε κu.ι F:rι 

15 τά τzίδε lί.ιίλt,ι?c :ιράγματιι.~ ίι•' 

έργάτα; ιlι'f:rιιισχvι·του;, όρΟοτο
μοϋι·τα; »τοι• ίΛγοι• τι}; ύ.ί.ηΟείu.;« 
έξα.-τοστείί.!J έ:τl τοι• ύ.,ιι:τεί.ίiJι•ιι, 
τοvς έργασομέι·οι•; αύτοϋ τa lργα. 

:ω είς γάρ .\ριστος (ό άι·Οψύ:τοις 
β \ • ' ) ' - .. , 

συγκατα u.; :rι.Fοι·ακι; τα τη; κι.η-

σεως τιι)ι• lργατ{i)ι• άεί Φκοι·ύ
μηση. 

:33. Εί δέ καί d:τd τoii αίσΟη-
25 τοϋ κ6σ,ιιου κιιί ά:rό τιίjι' ά:rό 

u.ίσΟ ιίσεω; ύ.gξαμέι•rιJΙ' τr.ί iργα :τ οι
είι• σύμβοί.ύιι τι iχοι•σιι· αί :τlι·τε τιίίι• 

έργ(u.τ,ιίjι• :ταQαί.ι~ψι;, ι) δι.Ψά

flFJ•ο; έ:τιστησιίτr•J. γηφι·άσΟω δέ 
311 κaJ• μιj βοvί.η:ταί τι; ει'; δrJγματα 

παραΜξασΟu.ι καΙ. τά ί.εχΟησύμεJ'{J., 
έρFί γιίQ τι; ότι {ιrΙj ,ιιl~· lστι κr.ιτά 

ι:ηιη cis φιi f'ιιerιιnt in tcιιψοη: 
illo, 
tω·tίιιιη \'Cl'O λbra)ιιιΙΙΙ Ct ψιi JIOSt 
ίι)sιtιη fιιcnιnt. ])atres ιιsφιc ιιιl 

:\Ioyscιι, (ιιιω·tιιιι1 )lo)Ήen et cos 
onιncs φιί ι1e .Acgnιto sunt cgι·es
si ct legislationcιιι φιau factιι cst 
ίη (1cseι·to, ηοΥίssiιηιιιη nntcιn 

onlincιn ('Jιι·isti a<l,·cntιιnι. 

tωιιeη ιιηιιs Ιιωηο ι)atcrfaιnilias 

(rlιιaηtιιηι a(1 }Jnι·a1>olaιn istaιn) 

φιinφιies est egι·essιιs et a(1 
ιιegotia }Jervenit. lηιίιιs ιηιtη(lί, 

ιιt inconfnsiL1ilcs opeι·aι·ios (1o
centes ··veι·buιn verit.atί:,;ιι, ιnittat 

in ~ineanι O}Jeratιn·os oρera eins. 

33. f;ί eninι Cln·istιιs ( qιιί 
COB(lcscen(lit lιoιnini\Jιιs nιιιlto

tiens) Yoc·ationeιn Ο}Jeι·aι·iοι·ιιιη 

senψer (liS}Jensa ,-it, 
et si (le ΙΙΗ111(1ο sensibili et 

a sens11 incipiente O}Jeι·a faceι·e 
ηι~·steι·iιιηι aliψιo(l lιabent φιiη

qιιe O}Jeι·arionιnι Ol'(lines intJ'0-
(1ncti, ψιi }Jotest cognoscat. exer
ceatιH' anteιn, etsi non nιlt φιis 
snsciιJeι·e (logιnata et φιae ιli- ϊΟΙ 
centιιι· a nobis. (licet· eniιn aliφιis, 
qιιοηίaιη tactns est ίη })l'iιna Υο-

l~lf \"gl. JI. Tim. 2,15 - :12 -44~.1; Ygl. (~luc Χι·. 4•i Οι·. 

12 εί; ίlνθρω::ιυ;- Η 14 καl < )1 
19 έργασομένοv; Ηιι, Yj:!"l. lat. έργα~ο
μb•οv; )I Η 21 ::ιί.εοι·άκει; Η 

22 '23 ώκοδόμησεν )! 28 iρ;,~ατ ών 

κι, \'gl. lat. 31 ί.εχθψ;r)μηα +π 

1>obis lat. 

:J Υε>ι·ο] aιιtt>n1 L + <oι·<lineιn)? 
ΚΙ, ,-gl. gι·. ι;; Ιηιiιι,; ιηιιιιιlί] lnιin;;

moιli ~· 20 Si] Ιιιt. lιι,; εl ;;t. εί; Ηιι 

:JO Ι. ~in~ ι1οgιηιιta? ΚΙ. "U:l. ψ. 
ιiiccntιn· ΚΙ, Υι!l. gι·. ιlicnntur χ 
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τψ• πρώτψ κ/.ιjσι1.·-διο ;>εl.ι-ιεJ• 1] 
γιΨι) τι'[J δrμι« δ\τι) »εί:τεν ό Οεό;· 
ού rάγητε ά:τ' αύτοϋ οί:δ' ού μι) 
aψησ{)ε αvτοϋ«, δσqρησι; δέ κατά 

5 τψ• δει•τέρω•-δΟεΙ' έπί τού Νώε 
»καί ώσrράι·{)η κvριο; όσμι)J• εύω-
δ ' - δ' ' ' 'Αβ ' ια;«. γει·σι; ε κατα τον ρααμ 

-διο καl lστιώι• τοv; άγγέλοv; 
-παρατfΟησιι• αύτοί; έγκρυrτfα; άπο 

10 σεμιδάJ.εως Καt τοιι ά:tα/.οι• μόσχΟΙ', 
άκο1} δέ έ-πl Μωσέω;-δτε έκ τοϋ 
OV!}aJ'OV aκουστι) γέγο1ιεν ή f{W1'1J 
τοϋ Οεοϋ. δρασι; δέ 1} -πασώι• τώJ• 

αίσ{)ι]σεωι• τιμιωτέρα κατά τι}ν 
15 Χριστού έ:τιδημfαι•-δτε έωράκασι 

τοιι Χριστοι• τοί; μακαρfοι; όrτΟαί.
μοίς. ί.ε Ι.!χ.f)ω δΕ καί ταύτα, είτε 

ι ι "' - ,, β ' 
γιψΙ•ασια; χαρtJ• ι.ογικης ειτε οv-

λεταί τις καl δογματικijς, διά τά; 
20 :tέJ•τε κλιίσει;. 

34. Ο~ιιιιι δ' δτι και εργα το ϋ 
25 άμ-πε).{;)J•ο; ηι· δεόμεJ•α καθ' rοραι• 

lf!γατών. έδει γάρ aμ α τfj lφ έργα 
γίι·εσ.f)αι lι• τι'[J άμ:rε/.ίiJJ•ι, καt είδεJ' 

catione - propter qnod »<lixit 
ιnηlier SClΊ)Cntirr, qnod »<lixit 
<lens: non nιandncabitis ex eo 
neqηe tanget.is enιnrr, odoratus 
anten1 in secunda -})l'O})teι· qno<l 
dictιnn est <le Xoe: »o<loratus est 
doιninns odoι·enι sιιaYitatisrι, gη
stns Υeι·ο est ίη Abralιae voca
tione - pι·oι)ter quod et pascens 
angelos a<lι)osnit eis absconditos 
[Yel sicnt est in Latino: snbcineri
cios] de siιnilagine et vitnlunι te
neι·nnι, anditus aιιteιn in:\Ioyse -
qιιan<lo <le caelo an<lita facta est 
Υοχ dei, vi~ns antem, qυί supeι· 
on1nes sensιιs lιonorabilior est, ίη 
a<lYentn Clιristi significatur -
qιιando oculis })eatis Christηnι Yi
denιnt. <licanιus autenι et haec, 
siYe exercitationis rationabilis 
gι·atia si,τe Yιtlt quis accipere 
qnasi dognιata, })l'O})teι· qηinque 

Yocationes. 
34. Aι·bitl'OI' antem, quonianι 

et O})era vineae lnιiusmodi erant. 
nt opns lιabeι·ent operariis secun
<lιHn lιoras. oporte1)at eninι mox 

1 Gt'n. 3, 2 - 2 Gen. 3, 3 - 6 Gt•n. 8, 21 - Slf γgι. Gen. 18, 6ff -
11 Ygl. Εχ. 9, 23u. ό.- 16 Ygl. :\Iatth. 13, 16; Luc. 10, 23 - 2i -.J.J9, 32 Ygl. 
cΙιιc Xr. 44 Or. C1 Χι·. 220 Οι·.? - 2il Ygl. Gen. 2, 15 

2 ο(τι; ΚΙ ; τόν] (τ/,ν κί.ιjσιν) 

τού Koe, ,-gl. lat. 10 σηιιδάi.εο; )Ι 

liJ έπιδημίαv + siσιιijicattιr lat. 19 και 
δογματικιj;] <i.αμβάι•ειv > ιiι; δ6γματα Koe, 
,·gl. lat .. 

1ι2 nnιlier (lixit L 2 quod 
Pa:>ell < χ ;) in secιιnda R G L 
Pascl1 secιιnda Β misericordia μ 

llf [\·el-subcinericios] κι, Ygl. Pascll 
11 nl R QC Pascll < αa Β L I 
sιιbcίnericias G 1;) dei ,·οχ y 
18 ocιιlis beatis R Qa Β οcιιlί beatί 

(G~) L 
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δ καJ.οjι· οίκοδεσ:-ιι)τιι:; τοv; έ fJ
γ ι.ί τ ιι:;, τίιοε; rίσιιι• l::rιτιίδειοι :-ιρό; 
τa ιl•ό τιjς iω lQγιι. ί1λ).ο δέ lrJγoι• 
ΠΕfJί τι)ιι τρίτψ· WfJtH' 1JV το έπί 

i'i τοϋ Λ'ι7Jε, δτε έστησει• ιιύτφ ό Οεο; 
διαΟι}κψ. εlτα ιιί δlκα ιί:-ιο τοϋ 
;\Υ- ' ' ' > Jβ ' ' ~ H•JF ε:rι τον .ι (!ιtαμ γ ε ιΈιιι κατ ι ι-
.. , ., ' , , Ιβ , , ' 
ι.ι1γουσαι ε:-ιι τοι• L fJttαμ, UfJΧIJ1' 

ίiί.λης ύ:-ιε(!βιι).).ούση; κλιίσεω; • κιιi 
lU 1ί1• F(!γιίτης τοϋ <'ι,ιι:-ιεί.ιiJι•ος τότε 

., t:' t' 'Αβ , ' , αρ.,αμει•ος ο ψιαμ. και μι,τ 

αύτοι• Μωσιjς μετa τώι• σvι• αυτr:J 
::rιιρελιίrΟη είς τον ιίμ:-ιεί.ώι·α. 
έλει.•ε δέ τι τελευταίον Ε(!γοι• τψ 

Ι 5 άμ::rεl.ιϋι•ι, 8:-ιερ ΕΧfJnζε Ι'FΙ1(!ύ.ς κί.ιί
σεω; 

καί καιΙ•ιjς, ιίκμαίως καi άΟρόως έν 
βραχεί το ).εί:-ιοι• έν τιp ά,ιι:-ιε).ιϋ~·ι έrJγα
ζομέ1•ης' τοϋτο δέ ή1• το njς Καt/'Ιjς 

20 διαΟι}κης. 'ίσαμέι•οvvδιαστι}ματα τών 
:-ιερί τρίτηΙ' καί iκτηι· καί έι•Ι·ά
τηv κληΟέι•τωι• · ά1•άλογοv δέ τφ 
άπο τ?jς άρχιjς έπί n)1• τρίτην 
wραν το ά;το njς ένJ•άτης Λlωσέως 

25 wρας έ:-ιί τ ι) ν Ε Ι• δ εκ άτψ njς 

Χριστοϋ Ίησοϋ έι• σαρκί έπιδη
μίας (διάστημα). συμ:-ιεφώι•ηκε δέ 
ό οίκοδεσ:-ιότης τοίς άμα τlί έφ 

παραληg Οείσι \ δψάfJtoV • τοϋτο δ' 
30 (οlμαι) έστί το τι}ς σωτηρίας Ι'ό

μισμα, ού συι•εξεταζομέ1•ωι• αύτΠ 

τών κατa τι)v δόξαι•. σωτηρίας γa(! 

;)f Ygl. Gen. !J, !) 

; ι. [έπί τόι• 'Α~(?αάμ] ? ΚΙ, vgl. ιat. 
f.l ύπερ{Jα}.ί.ούσης Κι, ygl, }a t. ύ:rέ{Jαί.i.οι• 
l\1 ύπέ{JαJ.ον Η 18 {Jραχύ :ί\Ι 22 τφ] 
τό :\Ι 23 dρχιjς + .ddaιι& ιat. ! τρί

τψ• + Xoe lat. 2"; (διάστημα> ΚΙ, 
"\'gl. lat. 

Origenoι Χ 

1nane ορcι·a fi~ι·i in Yίnca, ct ,·iιlit 
})atcrfaωilias <ιui YocaiJιιt oρnrι
rio8, φιί cs:>cnt fi))ti ad ιψcηι φΗι<· 
pι·ίιηο ωanc ficι·i upoι·te!Jat. aliud 
aιιteιn οpιι8 circa tertίαιn lιοrιιιιι 

crat, quodfuit indίel)usXoc,ctuan
do testaιncntuιn disposnit ci. ίta 
dcceιn gcneι·ationes a Xoc ιιsqnc 
ad Abralιaιn, qιιί fuit prίηcίρίιιω 
altcriιιs opcι·is cminentioris, ct era t 
operarius vincae tιιιιc incίrJίens 
Al)ralιanι. et post eunι :\Io~·ses ct 
φιί fueι·unt cιιιη ipso (adsuιnptus 
cst) in Yίnea. <lcerat aιιtenι Yineae 
alic1uocl novissiιnuιn οpιιs, quod 
opus habcbat no,•a Yocatione, 

qιιae deerat in vinea brevitcι· ope
ra,nte, qιιοd est οpιιs no,·i testa
lllenti. cognoYiιnιιs ergo inteι·

Yalla vocatoι·unι circa tat-iαιιt et 
sea:tω~ι et nοιια·ιn et 'U1ιιleci1ιιαηι, 

in qua t-antιιιn fιιit inteι·vallιιnι 

a nona )lo;γsi lιora ιιsque ad uπ
deci?nanι. in qιιa est ad,•entΙ..Is 
Chι·isti caι·nalis, qιιaηtιιιη fuit a 
prinιa .AdaJl1 usque acl tcrtiaιn 

Κ oe. convenit aιιtenι pateι·faιni-
lias cιιιη ltis qui 1)rίηιο 1ιιαne YO

cati sunt, clenaι·iιιιn. lnιnc aιιteιn ϊ0:2 
puto noιnisιna esse salutis, · non 
siιnul conlatis eis φιae sunt secun-

1 et ,-idit αa Β L 
R Gc 7 ita] 11er R Gc 

ιι t ,·ideret 
13 (acl-

ι-;ιιmptιιs est> ΚΙ nacl1 Diel1l, Ygl. gr. 
18 (leerant Dielll ()eerat. χ 20 cog-
noYimιιs] Iat. las ίσμεν st. 
Dielll 29 cιιm 11is < G L 
,·issima Β L 

29 

ίσα μέι· 

31 110· 
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ΟJ'ομα (οίμαι) το δψάριοΙ•, δόξης 
δέ το ύπέρ τό δηι•άριοι•, εί που 
ιlη•ομάσθη ι•ομίσματα του :tει•τrι

πί.ασιάσω•τος τι)ι• δεδομέη}1' ILI'ίiΙ• ΙJ 
ij δεκαπλασιάσω•τος. ό δέ λέγωι• τοίς 

περί η}ι• τρίτην παρυ.ληφΟείσιι• · 
δ έaι• ?ί δίκαιοι• διhσω ·ύμίι•, 
προετρ{ψυ.το μέι• τοv; nj; τρίτη; 
wρα; έργάτας ε:τι τό πίiν δ τf ποτε 

10 δύι•ωτυ.ι lργάσασDαι · έαυτιp δέ 
τετιίρηκε το κρίι•υ.ι τον δίκαιον 
προ; το γεJ•όμεJ'ΟI' έργον μισΟόι•. 

J;i 

iπει δέ ιuσαύτως έπο{ησε τοίς 
περί τΙ)J' έκτ7]V κuί ένvάτ'Ι}1' 
wρ U.l', δ1]λοι·ότι κυ.ι αύτοί; εί:τει•. 
"'';'!;δ' δ' ·-0 εαν ?ι ικαιοι• ωσω υμιι•. 

20 και δ·ύι•ω•ταί γ ε (ί'σοι• > έργοJ• έν 
τιp άμπεί.ώι·ι :τεποιηκέι•αι τοί; ϋ.μ α 
η] έψ έργυ.σαμέι•οις οί έι• όί.ιγωτέρφ 

' , ' β ~, ' , 
χροι•φ επιτειι•ειι• ου,.ομεJ•οι την εις 

το έργοι• δύJ•αμο• και έι·έργειω• ού 
25 προκαμόι•τες, 

δ:tερ σvμβέβ·ηκε τοί; aμα η] έφ 

κεκλημέι•οις. 
άλλa ζητι/σει τις, πώς ού μόι•ον 

2ff Ygl. :\Iatt1ι. 25, 28 

1 δόξης ΚΙ, ,·gl. lat. δόξει ό ::\1 Η 
·~ τύ1 < )Ι :J ώι•ομάσΟη ΚΙ, ,·gl. 
lat. όι•ομασΟij :\1 Η .j μιίιΟ:c\1 8 :ιροε· 

τρίψατο :\1 18 wραν + (qιιi) t•etιerunt 
ιat. 211 <Ζσον) Ηιι, ygl. lat. 
22 έργαζομέι•οι; :\1 2() :ιροκαμόι•τει; 

κι, Ygι.Iat. προκαμοϋσιν l\1 Η 211 ζη
τιjσει κι, Ygl. ιat. ζητιjσαι :Μ Η 

dιnn gloι·ianι. salutis eninι aι·bitror 
nonιen e88e denaι·innι, gloriae an
tenι (jιtae 8Hnt 8ll})er (lenariunι, 

8i[ c] alicu bi nonιinata 8Hnt no
nιi8ωata ein8, qni datanι 8ibi 
ηιηaιη anφlificaνit in qninque 
nιna8 νel in (lecenι. qui ante111 
dicit his qni c·ircιι tertiaιn eι·ant 
vocati: q·ιι.οιl iustιιnι fuerit dabo 
ι~obis, invit.avit φιi(1enι operιιrios 
tertiae lιorae ad totιnη, quidqnid 
[autenι] νotnerint OJ)eι·ari; 8ibi 
(auteιn) inc1iciιnn re8erνaνit se
cunclunι 0})118 (}U0(1 fnerit factιnn, 
ιιt in8taιιι reddat ιneι·ceclenι. 

qnonianι antenι siιιιiliter fec·it 
etiaιn eis. qui circa 8exta1ιι et 
1ιona1n Yeneι·11nt, nιanifestuιn e8t 
qnoniaιn et Ϊ})SΪ8 (Hxit: qιιοιl fuerit 
i·ust1ιrιι ιlabo 'l:obis. })Oteι·ant antenι 
aequale 0})118 fa<:>eι·e ίη νinea 

eis, qui ex ιηιιηe 8nnt O})erati, 
quicuιnqne in tenφoι·e bι·eyi( ori) 
vole})ant O})erantenι Yiι·tnteιn ad 
O})US exten(leι·e, CJUO(l ante ηοη 
fueι·ant opeι·ati. 

8ecl qnaeι·et aliqnis, quaι·e 8ίc (licit 

.ι ~i[c] κι, , .. gl. gι·. 7 qui 
y* qιιίd L 10 I. ίηcίtι:ινίt ? ΚΙ 

12 113 [aιιte1n] ... (aιιte1n) ΚΙ, ygJ. 
gr. 23 bι·eyί(ori) Koe, vgl. g1·. 
2;) φιοcl ΚοΡ. qιιί Diehl qιιιιe χ 

:?6 fιιeΙ·nt G L I opeΙ·ati κι ope
rata χ 
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ιi!!γυί; ί-:rιί!!χιη•σι Ι' άλλά κ ω Fστη
κι;σιι• ίί λ ηι· τ ιj Ι' ιj μ έ (!ι ι Ι', τιιυτέ

στι :rιι!!ά :rιίπιι τι}Ι· :l(!tJ τ-ιj:; i-1'δεκιί.

τη; ι;ί!!ιι; κιιιψ.ίι•. 'f'Ιισίι• δ ιιlκιιι)t·σ:τύ-

~i τ-ι1 ; f:ξεί.Qι:ιΙ• :rt·(!i τι} ι• i ι•δεκά
τηι· ,;)Qιιι•· τί ιrιι)ε iστιίκιιτε 

ϋλ ηι· τ ιjι• ιjμ /(!tll' ιlrn /) ί; f:γω 
δέ ι~:rυι·ιιιίJ τι)ι· :rεui 'Ι'''χιj~ ιl:τύρψ]
τοι• κιιi f:,, το·ι!τιιι; κεΚ(!t~ιι Οιιι λι.ίγιι1•, 

10 fJτε iί(!γοιΨ δλψ• τι)ι• ιίμέριιΙ• μt:
χρι τιj; έι·δεκάτη; ι':.ι(!ιις, Οlλοι•τες 
μέι• t~ργάσασι?ιιι, υύ :ταραλιψ-
β ' .... • ' , ). -
ιαιψfΊΌι υε ει; τιιι• ιιμ:τε .ωι•ιι 

οί η·Οιιρρηκιίτω; ά:τιιί.ογούμει·nι κιιl 
I!i λiγιιι·η·;· οvδε/; ιjμιί.; έμισΟώ

σα το. 1jμεί; μέι· oiiι• έτολ,ιιιίσιι,ιιει• 
τοιιιfτά τιι·α. καί έκ :τυλί.ιίJι• μέι• 

ιμιι•τασΟέι·τε; γριιrμίJι• κιιl έκ τιjς 
:rροκειμέι•ΙJς δέ :rαριιβυλιj;. f-l:τείι• 

20 εl; τό κατιιστιjσιιι :τιϋ; ίJ ληι• τ ι) ι• 
ιj μ έ (!α ,, έστιίκασιι• ά (!γ ο ί :rιιρά το 
,ιιηδfι•ιι ιιvτοι'; μηιισfJιϋσΟιιι οί :r ε ρ ι 
njι· {ι•δεκάτηι• ιuραι• κεκλη

μέι·οι. I 
25 :ι:;, Οί δέ μι) uρεσκιjμει•οι τοί.; 

τοιούτοι; δόγμασι λεγέτωσαι• ιίμϊι· 
τιjι• όληι• ιj,ιιέραι• καΙ τοι\; lστιίJ

τα; δληι• τι)ι• ιjμέραι• U(!γοι\; Οέ

λοι-τιι; (μέι·) έργάσασΟιιι. μιj κεκλη-
30 μέΙ•οt•ς (δe) ε ί ς το I' άμ :τε i.ιu ι• ι ι ΚfLt 

:r.ιιρρησιαζομέι•ου; lι• τι~ ο vδε lς 

ιjμ.ilς lμισΟι:Jσατο. εί γάρ συι•
εσ:rάρη ιj ψυχι) τip σώμιιτι. :r.ώς 
δληι• τιjι• ιjμ.έριιι• είστιίκεισω• 

35 aργοί; /j ί.ηέτωσιιιι ιjμίι•. τίς 1j οί.η 
1ίμlρα καl αί έι• avηj διάq·οροι κιιτά 

10 ότε] Iat. Ιιι;; :rιϋ; δέ (nnci1 
Ζ. 20. 33) DielΊI Koe 12 μiν + γάρ Η 
2!1 · μέν) ΚΙ, η~Ι. Iat. 30 (δέ) ΚΙ 

Κοι>, ,·gi. Iat. 

aιl eo;;, φιιι:;ί ηιιιι sοlιιιn fιιisscnt 

otiosi, seιl ctiιυn /ο/ι ι ιlie stctissent, 
ίιΙ CSt J>CI' totHJII tellψllH φιοιl fιιίt 
ante ιιηclιΨί ιωιιη Ιιοι·uηι. S<Ψιιη

clηω φιuιl sι·ι·iι•tιιιη ι·st, φιia 

eψeflieιι.ς JHιtcι·fίιιnilins ι·irca ωι

ιlerίηιιιηι. /ιnrιιιιι, ιli.t·it ιιιl eo.~: φιίιl 

lιic .ψιfί.s tota ιlie οtiΨί ·? ego atιtωn 
sιιspicoι· cle aninιa ctiaιn in ίst.iι; 

sccretaιn esse al>sc·oιHlitaιn ι·atiο
ΙΙeιη. φωιηοιlο aιιtenι otia l>antιιr 
tota ιlie nsφιe acl ιιn<leciιnanι Ιιο
ι·aιη Yolente;; φιi<leιn OJ>eι·ω·i. non 
auteιn a<lsιιnιebant.ω· ·ίιι ι·ineanι, 
qni fi<1ιιc·ialiteι· se cxc·ηsa lJant di
centes: q-ιιία. ιιeιιιο ·ιιο8 cοιιιl1αit ? 
nos ίtηteιιι aιιsi fιιiιηιιι; talia qnae
<la.ιn, ct cle nιnltis sr·ι·i}Jtnris sn
sρicionenι ac<'i}>ienteι; et <le }Jι·ae
senti qnoφιe IJaι·al>ola, clicere ut 
osten<laιntιs φιοιηοclο tota ιlie 

otίosi stet.eι·nnt, proμter cιuocl nnl
lns eos conιlnceι·et., φιi ciι·ca 1οι-
ιleciιιιαηι lιοrα.ιιι sιιnt Yocati. 7fl3 

35. Qnibns atιtenι non μla
cent. clognιa ta ista, inteη>ι·etentuι· 
nobis dίeιιι illanι tοtαιιι et eos, 
φιί staiJaιιt tota clie otio.<ιi volentes 
qιιi<lenι 0}1eι·ari, non aιιt.eιn Yoca
bantιn· iπ ι·ίηeωιι, et qιιocl ficlιι

cialiter se excιιsantes clίxenιnt. : 
?~e·ιιιο 1ιοs cοιιιl·ιι.ι·it. si eniιn c·on
seιnina.ta csset aniιna coι·poι·i, 

φιοιηοclο tota ιlίe st.eterιιnt otίo8i ·~ 

a.ιιt ιlicaιιt nolJίs. cιωιe sit clίes 
illa tota et in Cίt cliYeι·sae sec·ιιn-

2 otio;;i ΚΙ. ,·gl. gι·. ibi χ 10 essιc> 
ΚΙ, Ygl. gι·. ι't χ l;j fiιlι•Iitι'l' ), :?:J :?-Η1ο
ι·nnι ιιηι\eciιηaηι 1, :1-1 Ι. "tPteι·ant ? 

Diel11, ygJ. gι·. :ι; .'116 illιt ιli('s L 
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τa; διαq:όροι•; ώρα; κί.ιίσει; τιuι• 
έργατών. :ιότεροι• δε μακάριοι μέι• 

~ ~' - ' \ β"' οι v:ro του κατα τηι• παρα οι.ην 

οlκοδεσ:ιότοv μεμισDωμέι•οι (1}σω• 
5 δέ καi ύ.ί.ί.οι. μεμισDωμέι•οι lργάται 

ijτοι ύ:ιό έτέρωι• οlκοδεσ:τοτι'iJν ij τοiί 
αύτού) καί 1ίτοι οό μακάριοι ι] ούχ 
ούτως μακάριοι, t~:rέρ ήμίί.; έστι κατ' 
&.ξίαι• τό τοιούτοι• ι·ωjσαι 1] καi ώ; 

10 ι•οοvμει• γραrfΊ τa ι•οούμει•α :ιιστεiί
σαι. έγι:J ζητώ καi τa έξω τοϋ άμ
πεί.ώι·ος, δ:τοv (καί) εύρίσκοι•ται 
οί έργάται ύ:rό τού έξεί.Dόι•το; αvτού; 
μ ισfJώσασDαι. καi έπισκο:ιώ ιιιί-

15 :rοτε 1j χώρα τώι· :ιρό τού σώματο; 
ψvχώι• έστιι• ό έξω τού &.μ :ιελώ-
1•ος τό:ιο;. άμ:rεί.οJΙ' δέ ού μόι·οι• τa 
τj"jδε, άJ.I.a καi τά έξω τού σιύματο;, 
έι•Dα (οίμαι) έργάζοι•τυ.ι οί έργάτυ.ι · 

20 ού γάρ έι• &.ργίg. είσίι• αί ά.'"tαίJ.αγεί
σαι τού σώματο; έργατώι• :ταραi.ψr
Dέι•τωι• εί; τό χωρίο ι• τού οίκοδεσ:τό

του ψvχαί. καl Σα,ιιουι]ί. γοϋι• έξω 
σώματο; είργάσατο :ιροψητεύωι• καl 

25 Ίερεμία; εVχόμει·ο; ))ύ:ιέρ τού ί.αοϋιι. 
φιλοτιμώ,ιιεDα ούν καl έργαζώ,ιιεDα 
τόι• aμ:ιεl.ι'iJι•α ))είτε έι·δημούι•τε; 

είτε έκδημοiίι•τε;« ί.ηψόμει·οι δ έaι· 
fi δίκαιοι•. καί ούδεί; γε (οσοι· έ:τί 

3ο τιΊ :ιαραβοl:fi) ,ιιι} έργασόμηο; τα 
τού aμπελώι·ο; έργα έξα:τοστέl.l.ε

ται εί; αύτόι•· 

dιnn diYersas liOι·as O}Jeι·arioι·uιn 
Yocationes. ιιtrunι aιιteιn beati 
quiclenι, qui secnndιιm }Jaι·abo

laιn a }Jatrefanιilias sunt con
c1ucti (erant auteιn et alii O}Jera
tores qui condιιcebantιιr, sive ab 
aliis }Jatribιιsfaωilias sive ab ipso) 
et siYe ηοη beati aιιt non sic 
lJeati, supra nos est hoc int.elle
gere <ligne aut secnndunι quod in
telleginnιs (scri}Jtnrae qιιae intel
leginnιs) cι·edere. ego qιιaero et 
qιιae extra vineωn sιιnt, ubi et in
Yeniιιntnr opeι·arii ab eo, qιιi exi,·it 
cωιιl1ιcere eos. et considera ne forte 
locιιs est aninιaruιn ante corpιιs, 
qni est extι·a 'l.'inea.m locns, vinea 
aιιtenι non solιιnιlιic incoι·pore est, 
sed etianι extra coηJns, ιιbi operan
tιn· opeι·atoι·es;. nec eninι in otio 
snnt aniιηae operarioι·u1n a patre
fanιilias condιιctorιιnι (inagrιιnι), 
cιιηι a coηJore fnerint liberatae. et 
Saιnnel ergo extracorpns operaba
tιιr 1n·oplιetans et Hiereιnias orans 
ψι·ο popιιlo:<. pι·o}Jt.er qιιοd conten
clinnιs et operannιr ι·ineam, ))sive 
constitιιti in corpore sive exeun
tes a coι·poι·e((, accepturi quod 
ftιerit iustu?ιι. et nenιo est (qιιaη
tιιιη ad parabolaιn istanι) qui 
ηοη est opeι·atιιs opera Yineae, 

23f Vgl. Ι. Regn. 28 2!f Ygl._II. )lacc. 15, 14 - 27 Vgl. ΙΙ. Kor. 5, 9 

ι τa; < Ha 12 (καi) Koe, Ygl. 
lat. 18 τοϋ < )I 26 lat. las 
φιλοτιμούμεθα ... iργα!;ύμεθα 

3/! parabolaιn + istaιn L 
llf (scriptuι·ae-int.) κι, ygl. gr. 
Η exiit L lo consi<lera] lat.las iπισκο
:τοίί Koe 16 animanιn1 <:>st L 22 (in 
agrιιn1) Diel11, Ygl. gr. 23 fu<:>rint] 
sunt L 32 lat .. las i(!Υασάμε11ο; 
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οιiδέι·ιι γaρ ι(); lί.ί.ι:τt!στε(!ΟJ' τό t~(!γοι• 

:τε:τοιηκιίτιι δ οlκοδt·σ:τι)ηι; t~μέμ-

iJ ιρατο, εί Κ(Lί i:rl τι'f) :rί.Fίοι•ιι κιιi μεί
;οι·α Ν.:rίσαι μισΟοι• έμέμψατο. 
καi τάχα δ i/ξω τοίi ιlμ:rεJ.ώνο; 
τό:το; iστlι• 1j άγο(!tl, ι"'~·ι?ιι tjoω• οί 

έστίίJτε; άργοί. μεγάλη δι) ά:το-
10 J.ογι'α :rρι); τό ι"ίξίοt•; ιιι~τού; γει•έ

σΟαι τοϋ τ?j; ϋί.η; ιjμέ.(!α; μισΟοί! 
τοί; εί:τufσι Ι.έί.Fκτιιι ϋτι οvδεiς 
ιjμii; [lμ ισοι:)σιιτο. 

15 
διιί:τερ 

ιιύτούς έμισfJώσατο κιιl (ίι.' ούτως 
t·ί':τω) ά:τοδέδωκει• αί-τοί; μ ισfJό ι• 
τοv μακροfJύμω; lστηκέι·αι δ/.11 v 
τ ι) Ι' ~ί μ έ ρ αι• κιιi :τt·ριμέι•ω• μέΊρι 

20 iσ:τέρα; τόι• μισfJωσό,ιιει•οι•. 
.1/ετa ταϋτα ό'Ψία; γει•ομέ

t•η;. τουτέστι τιjς συι•τε/.εία; τιjς 
τοϋ ιιίώt•ο; καi njς κατa τι)ι• :ταρα
βολι)ι· ιjμέρα;, ί.έγει τιp έ:τιτρό-

25 :τφ έαvτοv ό κύριο;. είτε τtl'ί 
άγγέί.ψ τιp l:τi τiίιι• μισΟώι• είτε 
καί έt•ί έκ :το/.J.ώι• έ:τιτρο:τεt•σάι•τωv 
έ:τιτρό:τφ, κω9ο J.έ/.εκται ιιδ:τό έ:τι
τρό:τοvς καί οίκοι•όμους(( είι•αι τόv 

30 κί.ηροι·όμοv :rαρά τdι• Ίρόι·οι• ον 

φιi t.ιtιncn tι·ansιniRsus fuit in 
caιn: 

ncιnincnι cniιn φιιιsi <ιui ιηiηιιs 

fίΨcι·jt uιιera )ΙΗ terfn ΙΙΙΪJiιιΗ l'C)))'C

)ιenιlit, φιaιηφιaιn ιlc ιιιcn·cιlc 

nιniω·c νcl ιηinorc sρerιιta cιιl

IJ<n·it. ct forsitιιn locιιs, φιi extra 
ι·i1ιe.anb est., fω·ηηι est, uiJi erant 
ι-;tιιntes otio.ςi, nιagnaιη excnsa
tioneω lωlιentcs aιl Ιιοι· ιιt ιligni 
effiι,iιι ntιn· totiιιs ιlieί ωerceιle, 

secιιηιlιιιη cιιιοcl cxcιιsaνcι·ιιnt. se 
ipsos ιlicentes: 1ιerιιο 1ιο.s cond1ιxit. 704 
}Jι·opter ψιοιl 
et }Jat.erfaιηilias libenter 
conclnxit eos et (ιιt ita dicam) 
reιlcliιlit eis ιnerceιlenι ιJro eo. φιοιl 
ιnagnaniιniter tota ιlie steterιιιιt et 
e~φectaνenιnt ιιscιue ad vespe
rιιnι conιlιιctoreιn. 

Post lιaec ι·e.ψere jαcto, iιl est 
saecιιli consιιnnna tione et ιliei 

illiιιs ψιac in paraiJola ista ι·efer
tιιr. rl·icit ιlonιi ηιι.s Yineae pι·oc.ιι

ratori sιιο, siYe alicιιi angelo cιui 
sιφeι· ιnercecles tribnenclas posi
tιιs est, sive alicni ex ιnultis pl'O
cnratoribus }Jι·ocιιratω·i, secιιn

ιluιn ψlo<l scriptιιιn est ιιsub 
cιιι·atoι·ibns et actω·ibιιs(( esse }ιe-

ιινή:τιό; έστι<•. κατa τό :rρόσταγμα ι·edenι in tenψore φιο ψaιτnlus 
τοίι•vν τοv οlκοδεσ:τότοv καί.οϊivται est((, secnnclιnn praeceιJtιιιn ergo 
οί lργάται ύ:rο τοϋ l:τιτρό:rοtι, ίι•α patι·isfaωilias Yocnntuι· oιJerato-

21-454, 15 Ygl. cιuc Nr. 45 Or. - 28f Ygi. Gal. 4, 2. 1 

5 τιp] τό Η 9 δή Koe δ' ιj 6 maioι·e- Yel L aιιt maioι·e aut 
)J Η 14-16 διό:rερ -έμισθώσατο y I minore] lat. las μείονα? 8 est1 

< )! 26 μισθών οίτε Η 26-28 άγ- < y 1:) 16 IilJe-nteι· eonιlιιxit eos 
γέJ.φ ••• έ:rιτρό:rιp ΚΙ, Ygi. lat. άγ- pateι·familiαs y 21 l1acc γ* < L 
ί'έi.ων ••• έ:rιτρό:rωιι ::.\1 Η I μισθών 2;) angelorum R 2ϊ Ιιιt. las τιιιl 

<τεταγμέιι<:J) Koe-, yg}. lαt. 30 :rαρά ,.;t. έιιl Koe 
τόιι χρόι•ον < ::.\1 
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ό μισΟο; τοί; έσχάτοι; :rοιί>τοι; 
δοΟtί · οί γaο :rοιίτεροι t~Qγάται 
»μαρτt•(!ηiJέι-τε; διU. τιj; :rίσπω; οvκ 
iκομίσιιπο τιjι• l:rαγγε ί.ίω• τοϋ ·Οεοϋ, 

5 :rερi ιj,ιιώι· ΚΙ]είττόι• τι :rροβί.εψα
μ έι•οt•ιι ( τυϋ οlκοδεσ:rύτου) ( τιϋι• f}' τtί 
/}·δεκάτη W(!l!- κεκί:ιι,ιιέι•ιιJΙ'). ι:ϊι·ιι μιj 

χω(!ί; ιjμιϋι• η).ειωUιϋσιιι. κιιί έί.ειίΟη
μέι• γε l:rί τip δί.ψ τι)ι• ιjμέρa}' 

10 στιjι•αι και' βεβοι•}.ιjσΟαι ijκειι· ήμί1• 

τον μισiJωσιJfΙεJ'ΟΙ', 1jργηκ/1•αι δΕ καί 
μετa U.:rοl.ογία; ·ιjξιώσΟαι τoii l1ργου, 
καi iί.ε-ιιΟέι-τε; :rρώτοι τοι• μισΟοι· 
U.:r οί.ιίιμσΟιιι :r(!οσδοκιϋμεJ' οί .\(!ι-

15 στοίi γι·ιύριμοι. είτ' l:rω•αβαίι·ωι• 
διύσει τ ο ι· μ ι σ Ο ο ι• τοί; :rρο ιjμιϋι• Ε(!
γασαμέι·οι;. είτα τοί; :rρο lκείι•ιιJΙ' καί 
οi:τω; ,ιιέχρι τώι· :rριύτωι·. lδι:Jι• δέ 
τι; τον τό:rον έι·Οα διέτριβε Σαμοι•ι)ί. 

20 καi U.κοί.οi:ι?ω; σκο:rιίσα; :rερl τi;:ιι• 
(:rρο > τιj; {J•δεκάτιι; κληΟέιοτ(ΙJΙ' l(!-

- , ι ι 'β' γατωι• οψεται. τιι·α τρο:rοι•ε αστασιιι· 

' β ι ' ' ι -το αρος και τον καυσωι•α τιι; 

ιj μέρα ς οί :rρότεροι · οί δi :rερί τ ι) ι• 
25 ένδεκάτηι· κί.ηΟέι•τες (ιjμεί;) ιQς 
·-'''β'<>' εκειι•οι μει• οι•κ ε αστασα με ι• το 

β , - ~ ' ' ' αΙJο; τ η; η μ ε ρ α; και το ι• 

καvσω1'ιι, lβαστάσα(με>ι· δε το βά
ρ ο; τού lστηκέι•αι ύ.ΙJ γ ο ί :rρο τιj; 

30 έφ' 1j,ιιii.; [ οίοι•] :rαροι•σίας τοϋ ( οlκο)-

ι·es a J>ΙΌcιn·atoι·e, ut ιneι·ces no
Yissiιniι; ιletur in ρι·iιηis; ρι·ίιηi 

eηίιη OJ>erarii »t-estiιnoniιιιn lιa
bentcs peι· fi<leιn non aece})ernnt 
ιlci })l'onιissionem, J>ro nobis ιne
lius ali(tUi<l proSJ>icienteιι patι·e
faιnilias (qni Yoca.ti fniιnns ιιn
(leciιna lιοι·a ), >:ut non sine nobis 
ρerficiantuι·ιι. et ιnisericoι·dianι 
consecιιti sιιιηιιs. pro eo CfUO(l 
tota ιlie stetiιnus et Yoluiιnιιs con
(]ιιctoι·enι nobis Yenire, otiati aιι
tenι fuiιnns et cι11n excnsatione a(l 
O}Jιts a(lsnnψti, et ιnisericoι·ιliaιn 
consecnti J>fΪΙ11Ϊ 1nercecle1/l SJ>era
ιηιιs acciJ>ere, qιιi noti snnιns 

Clιristi. J>ost nos aut-eιn clabit ?ner
ceclenι eis qιιi ante nos opeι·ati 
sιιnt, et sic etiaιn eis qιιi fueι·nnt 
ante illos et sic ιιsque acl pri1nos. 
Yi(lens anteιn φιis locιnn illιιnι 

nl>i coιnιnorabatur Saιnuel et qni 
consecιuenter consideι·ayit (le eis, 
qni ante unclecinιain Ιιοι·aιη sunt 
con(lιtcti, Yi(lebit quoιno(lo por
ta Yerιιnt priιni 1J01ιcl1ιs dieί et 
αest.1ιιιι; nos antenι qni 1ιndeciιna 
sιnnus Yocati, sicιιt Hli qui(leιn 
non poι·taYiιnus ροιιcl1ιs ιliei et 
αestιιιιι, portaYiinns aιιteιη 1Jon-

3 HeJJr. 11, 39f - 1θf \"gl. Ι. Regn. 28 

1 :τρώτοι;] ίιι pri1ιbis lat. 6 (τoii 
οίκοδεσ:τότου > KoC', ygJ. Ια t. i11 
< Η 10 διέτριψε )I 21 (:τρό) 

ΚI, Ygl. lat. 2-!f οί :τρότεροι -οί 
έι•- ιιnlC'SNiicl1 ίιι ::\1 24- 2S οί :τρό
τεροι- και~σωι•α < Η 2;j- 28 ( ήμεί:) 
... iβαστάσα(με)ι• ... lβαστάσα(με)ι• 
ΚΙ, ygJ. lat. 30 [oilι•] ..• (oiκo)

KoC'. γgJ. lat. 

'; fuiιnιιs] sumιι.s L 13 fιιίιnuι~] 
sι1mιιs Β 1 '; Cl1risto Β 
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5 

δt·σ:rιίτuυ. ϋ; t-ί:rπ ιjμίι•· >ιδt·~η· :rρrί; 

με :rύ.ι·π; οί κο:rιiiJι·τε; κιιί :rε'{Ο[!
τισμlι·οι. 

κιlγι;ι ίίι•ιι:rιιιlσοι ι•μ α;ιι-

qορτίοι· γάρ 1JΙ' (ιιι~τι}> ιj ίίργία καί τιί 
μιj ιl~ίοι•; :rω κριΟιjι·ιιι τιuι·iι· τιp ιlμ
:rεί.ώι•ι i!ργωι·. καί κιιύσω ι·ύ. γε t~βύ.-

10 στrισιιι• nί :rρο τιj; iι·ι)εκύ.τη; (κί.η
ι?Ιι·τες). fκιιστο; κιιτ' ιlι·αί.uγίιιι• τιj; 
κί.ιίσεω;. μιjείδότε; ~δέ > τιj τοϋοίκο
δεσ:rrίτου ιlξ ί(Ι),ιι α () ί :ι ρ (7) τ ο ι και 

ότι ού χριj γογγ·v~ειι· κιιτri τούτοι•. 
15 :l ί.ε ί (J I' τι σωτΙJ'Jίιι; ιί; ί.ιψβάι•οt•σιΙ' 

οί τεί.ει•ταίοι ι[JιίfJησιιι• ί.ιίv•εσΟιιι καί 
έγόγγι•;οι· κιιτά τοί> οίκο

δεσ:ιότο ι•. qfJoι·ovι·π; ιjμίι• τοί; 
έσχάτοι; μίια ι;jρrιv τι)ι• μέχρι 

20 τιj; συιοτεί.εία; :rε:rοιηκόσι καί ίσοι; 
γεγοι·όσι τοί; ιlρχιjfJει· κεκί.ημέι·οι; 

έ:rί τι:ίι• fJείοι• ιlμ:rεί.ώι•α. ιlί.ί.' ό 
οlκοδεσ:τότη; έι·ί αυτιιJJ' εί:r.ε 
(τάχα τιp 'Αδάμ)· lταίρε. ούκ 

25 άδικώ σε· οvχί δψιιρίοι• συι•-
, ' τ ' ' ' εqω1•ησα σοι; αρο1• το σοι• και 

i':rαγ ε (σοι• γaρ 1j σωτηρία τό δψά-

cl1ι.s cυ φιοιl stctiιιnι:-; ol ίο.~i, ωιtC'
ιιηaιη }Jatω·faιniJias YCHΪI'Ct ΙΗl 

nos, qni ιlixit nυiJis: ιιYC'nite aιl mc 
ωnncH qui lιιiJonιti:-;, et unC'nιti 

c~tis ·. 

un11s cniω cι·at υtiositιιs ίρ:-;a ct 
φιοιl Hon ΪΙΙ<Ιiι·al..ιιιηtηι· interiιn 

aιl O}Jerιι Yίneac ιligni. rιe8t·uιn 

a11teιn })Orta\"C'l'unt. φιi ante 1111-
ιlcciιnaιn eι·ant Yocati, nnnsqιιis-
qne seι·ηηdιιιη aestiιnationcιn YU
cationis. 11011 autenι scientes })a- ί0•3 

trisfaιnilias ιlignitateιn ]Jι·iιni et 
ψιο11iaιη 11011 debcbant ιηηrιηΙΙ
ι·are adYersns euιη, αιι1pli-1ι8 ali
quiιl salιιtis qnaιn novissiιni acci
})innt acciperc μutaveru11t et 1n·1ιr-
11111t.rαι·eru.11f contra JΙαtι·eιιιfαιιιίl·ία8 
inYidentcs nobis noYissinιis. φιi 
1111/l/11 lιοrαιη nsqne ad consιιω
ιnationeιn feciιnιιs et siιniles faι·ti 
sιιηιη:-; eis. qιιi a })l'incipio diei 
aιl diYinaιn Yineaιn snnt YO('ati. 
seιl })aterfaιηilias 1ιni eοr1ι11ι dι'xit. 

(forsitan Adae): ωnice. nοιι facio 
tibi ι'?Ζi1ιriαιιι ; 1101ιne de11αrι-.1ιηι 

coιn·eni tec11111 ·~ acc·i ]Je φιαl tuωιι 
e8f (tnnnι est eninι salns. quoιl 

1 :\IattiΙ. 11, 28 - 22ff Ygl. Hieι·. in :\Iat.tlι. 153 D: leyί ίιι c1ιitιsdaιι~ 

lίbro ιιιι~ίc111ι~ iΗ·ιω&, qtιi iιιcrepιιl1ιr ιι patt·ejωι&ilias, pri-ιι~ae. /ιοrιιe operarί1ιιι&, 

protoplαstωι& intelleyί ι>tc. 

2 f Η. i. m. τ( κεlμει•οι• ? ; ( uύτιί) 

Dieill Koe, ηrl.lat. ιι γε] U1ιteιι& lat. 
10 (κi.ιιθέντε:) Diei11 Koe, Ygl. lat. 

11 κατά 31 12 <δέ> Koe, Ygl. lat. 
14 ού < Η 26f κuί ϋ:ταγε ~>tellt Kol:' 
IΙίηteι·δΙjΙ'άρrοι•, Ygl.lat. 2; γάρ< Ha 

8 inι\icabaιnιn· Β 16 acln•r-
ι;ιι,; eιιm mιιrmιιrare L 18 ac-ci
pere (>'e)? Diε-111 :?9 ι·ιιίιn < R G 
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ριοι•)· Οέλω γάρ καί τούτφ (τ<Jj 
έσχάτφ) (ιτφί) δοϋι•αι ώς καl 
σοί. καΙ ούκ εί;;ε· τούτοις (τοίςέσχά
τοις). άλί.' έδειξέ τιι•α κατ' έξοχι}ν 

5 fι•α • δι• τολμηρότεροι• μiι• εί:τείι• Όστις 
iστίι•, οvκ ά:τιΟάι·ω; δ' llι• τις στο
χάσαιτο Παvλοι• μeι• εlι·αι τόν aπό
στολοι• μ ία ι• ώρα ι• έργασάμεΙ•οι• 
(καί) τάχα ύπeρ :τάι•τας τοvς :τρό 

10 αvτού. 

εί δέ δεί καΙ :τερl τοϋ aμπελιοΙ•ός 
τι εί:τείι• λαβόι•τα άrορμι)ν άπ' αύτοv 

1.5 τοϋ έρμψεύσω•τος έν τοίς :τερlllλλης 
παραβολi'jς τοι• aμπελιοΙ'α, φήσομεν 
,., • λ'. ·p ~' -οτι αμπε ωι• εστι·ι• η ασυ.εια του 

fJεοϋ. ούτως γάρ αύτός εlπεΙ' έι• τψ· 
•.0' ···- ·p ~' »αρ·υησεται αq vμωι· η ασΙF.εια 

20 τοϋ Οεοϋ καί δοΟήσεται ΈfJΙ•ει ποι
οϋι•τι τοvς καρ:τοvς αί•τijςιι. πάι•τες 
ο~ι· οί τά έργα τοϋ aμπελiοι•ος 
έργαζόμεΙ'Οt, τά έργα ηίς βασιλείας 

τού Οεοϋ aξίως σωτηρίας έπιτελοvν-
25 τες, τό δψ•άριοι• λΙίψοΗαι. 

36. Μετά το ύπαγορεϋσαι ταύ
τα εί; τι)1• έκκεψέι•ψ (ταύτην) παρα-

cst <lenaι·iιnn) et t·ade; t•olo auteιn 
et isti novissinιo dare sicut et tibi. 
et non <lixit: istis novissiιnis, sed 
ostendit a.liqueιn secιιndnιn exi
(ιninιn ιneri)tnιn 111111111; queιn 

teιneritatis qιιi<leιn est ιlicere, ta
IHen non incre<libiliter potest qnis 
arbitrari apostolnιn Panlnnι, φιi 
tοια hora est O}Jeratns et foι·sitan 
super oιnnes, qni ante fnernnt, 
sicnt ipse testatuι· dicens: »sed 
]Jlus onnιibus ilJis laboι·avi<C. 
si anteιn oportet et ιle υinea di
cere aliqιιi<l, accipienιlo occasio
nenι ab eo ipso, qui inteηJreta
tus est in alia parabola <le vinea, 
(diceιnιιs) qιιonianι vinea est 
regnωn <lei. sic eniιn ipse dixit: 
»auferetιn· a vobis regnuιn <lei et 
dabitιn· genti facienti frnctunι 
eiιιsιι. oιnnes ergo, qni operantur 
opeι·a vineae, O}Jera ι·egni dei et 
salnte digna }Jerficientes, de?ιa

ritι?ιt conseque1ιtur. 

36. Post.qιιanι autenι dicta
Yinιιιs lιaec in paι·abola lιac pι·ae-

11 I. Kor. 15, ΙΟ - 1D l\Iatt11, 21, 43 - 26ff Ygl. cι Νι·. 220° Or. 

1 (τιp iσχάτψ) Dielll, yg]. lat. 
3 (τοίς iσχάτοι;) Κοι>, Yg1. ]at.. I) (καΙ) 

τάχα Κ1, yg]. ]at. 11) 1ίμών l\1 
21 αύτιίς Lo, ,·g]. tom. 17, 6. 7. 12f. 
nncl Haι1t,;c11 TU. 34, 28 , 74 α!Jτοϋ 

1\Ι Η 2-1 άξ{ω;] ]. ( ιύ;) lίξια? ygJ. 
lat., \\'Ο et ίη ιιt zιι Yeι·I"Jesseι·n ist 
Koe 26 ]. μετά (δέ)? Κl, yg]. Iat. 
2ί (ταrτην) Die111, ,·g]. lat. 

1 denarius R G I antem] 1. 
enim? Κl, vgl. gr. 2 isti] lnιic Β I 
sicnt] qιιemadmodnm y I et2 < G 
3 clixit + et y 4/5 exi(ιniι11n 

meri)tιιn1 Diehl Κ1, vgl. gr. 6f ι1οη 
tamen L 1:! iBis < L 1 ί (dice
mιιs) ΚΙ, ,·g].gι·. 22 ct -peι·ficiι>ntes] 
ignate salute peι·ficient.es G ( !) per· 
ficientcs digna et sa1ιιt.aria et Β 
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βολιjι• κιιί τιιi'τιι ,~:r/:rrσn ιι,ιιιι· t-ί; 

αι~τιjι•. χριίσιμιι Ι'ίι·αι διΨιί,ιιt·ι•u. τοί; 
:r~ο[σ]κύ:ττuι•σι<'ι• lι•j τzj βαι?υτ/ψ! 
καί ύ..ϊορρητοτέρ~ι διηγιίση. ιι ιίσει 

5 γοίόι• τι; τqι• :τιίι•τα τιίίι• ύ.ι·Ο!!ιb:rωι· 
βίω• Εlι·ω τι)ι• κατά τιjι• :ταραβοί.ιjι• 

ιίμlριιι•. δηλuiψη?ιιι ο~ι· τοι\; μέι• έκ 
:rιιίδωι• κu.ί :rριbτψ: ι}ί.ικfιι; κληΟ/ι•-

, \ ' ., ,,.. () \ - β 
τ υ.; ι:::rι το Εργu.:.,t·σιιιιι τu. τ η; ιισι-

10 i.l'ίu.; τοί! ΟΙ'οί! f~r}γιι Είι·ιιι τοι\; fl.μ ιι 

τΓJ έφ μισΟι•JΟiι•τιι; ύ:rι} τοι-: οίκο
δt·σ:τότοι•, τοι\; δ/ μπά τό μt·ιριί-

., ' ., ' ' n 'β κιοι• ΕρχομειΌι•:;. l':rι τηι· tιl'oσl' Ι'ιιιιι 

τούς ύ.:ι;ι) τρfτη; ιuρα:;, :ι;u.ριιγl'Ι'Ο • 
15 μέι•ου;, τοlχ; δi ι/δη U.ι•δριι; το ι~; 

:τερί τι/ι• lκτηι• i~ιι:τοση-ί.ί.ομέ
ιΌυς 

έ:τί τ ό ι• ύ.μ :τε ί.ώ ι•ιι · 
' .!.' β' , ' ' ο ' το·υς υε :rρl'σ υτu.; ε:τι τ ηι· Ι'οσε-

20 βl'ιω• ύ.γομέι·ο·υ; είι•ιιι (τοv; :τερί) 

τι/ι• έ ι• ι• ιί τ ΙJΙ' ιϋ ρ αι• 
μετά τόι• έι• ι•εύηιτι κιιύσωι·ιι καί 
τό βάρος τιuι· μέχ(!ι τψ: :rρεσβυτι
κij; ιjί.ικίu.; :τιιιίξεωι• :τu.ρι..ι).ηψθέι•-

25 τα; έ:rί τόι• ί.όγοι• το·ϋ ι?εοv. 
τούς δΕ :τρό:;. u.vτzj τιί έξόδφ γέροι•
τας 'ι; δη> δηί.οvσθω τοiς (:τερί) τ ι) v 
i νδεκάτηι· wρω· κεκλημέι•ους 
εί; τύ. τοϋ ύ.μ:τεί.iiJι•ο; έργα. 

4 -4;}8, ο Ygl. c;uc Χι·. 45 Οι·. 

2/3 :rρο[σ]κό:rτοvσι(ι• έν> ΚΙ naclι 
Hn Koe, Ygl. Iat. 6 εlι•αι (aιιch cιuc 

Νι·. 45) + tιntιtfb Jat-. 12 μετιί (anclι 
cιuc:xι·. 45)] κατά Κοι', η;Ι. Iat. 14 ά:rό 
+ τijς cιuc Nr. 45 1;) lίι•δρας (aιιclι cιuc 
Kr. 45) + perjecti lat. 19 :rρεσβι)τα; 
+ iaιn lat. 20 (τού; :rερl> Klιnit cιuc 
Nr. 45, \•gl. lat.. 26iξόδφ + ι·itne lat. 
2ί (ι}δη) κι mit cιucxr. 45 (:rαvτεί.ώ;) 
Koe, \'gi. lat.. I (:rερi) κι, vgl. lat. 

:;ι•nti, :-;ιι ΙιηηΙiιιιιt noiJi:; ctiaιn Ιιιιc(~, 
φιae ]JUHHHnt e:;sc ηtilin ci:-;, ιμιi 

in ιιltioι·i ct seι-retioι·i CX}J<ιsitionι: 
proficiηιιt. ιliι·et cιιίιη aliφιiH οιη
ηcιιι Υίtιιηι Ιιοιηiηί:-; cssc ιlίcιη 

ιιη11ηι scι:ηιιιlιιιη ριιrιι IJοlιιιη Ιιιιιιc. 

Ιιοι· ergo ostωHlitιιr, φιοηiaω φιί- 706 
ιlιιιη φιiιleιη ιι μneritia ιιnte ιιeta

teιn aιl Ο]Jeι·aιΗiιιιη ομcι·a ι·cgni 

ιlei ac('eιlnnt et- iιJsi sιιnt φιi 
})I'ΪHlO 11/aJΙe ('011<lιH·nntιn· ίη yj. 

neaιn, ιιlίί aιιteιn ίη aιlolesι·entia 

Yeninnt- acl clei cnlt-nraιn et- ipsi 
snnt. φιi hoι·a teι·tia inYitantιn·, 

aJij ΥθfΟ ΥΪΙ'Ϊ }JCI"feι•ti et ipsi SΙΙΠt 
qιιί in 8e.ι·ta Yocantnι·, 

alii auten1 iaιn senes ιιcldιιcιιηtιιr 
ad ιlei cnltιιranι et iιJsi sιιnt φιi 
circa 1ιοηαηι Yocantιιr, 

alii antenι in Ϊ}JSO exitιι vitae senes 
ιιιl }Jleηιιιη et Ϊ}JSί sιnιt qιιί c·irca 
ιι1ιιleciηια ιn vocantιn·. 

1 sιt!)\·eninnt ρ subvenit χ 

;) Yitam lιominis R G ~ Β Yitaιn L 
8 qniclenι < α L I ante] lat. las :rρό 
τιj; st. :rριfJτης 13 '14 :;nnt ίpsί G L 
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5 

fπεί τοίJ't'1' -:rgοιιίρeσι; καί ού χρt)
ι•ος lξετάζετα.ι. οι• t~ι• :rίστει -πεποίηκl 

τις. διά τοϋτο 

- '1: .. ' ~ ' , β'~~ τοι; tΌ, 01' κεκr.φ•ται τα ε-πι αr.r.οι·τα 

-πε-ποιηκιJσι -πιίσι δίδοται ό ίσο; τιj; 

σωτηρία; μισθό;. lι( rp άγαι•ακτοϋ
σο• οί lκ :rαίδω1• :rιστοl καΙ καμό1•-

'β ' ' ' 10 τε; κω ιασαμει·οι τηι• ι·εοτητα. 

εί μΟ.J.οt•σιι• έχει1• ίσηι• σωτηρίαι• 
1fi τοί; άργοί; ά-πό (ι•εότητο; -περ/) 

{) β ' ' ' εοσε εια; μεχρι γηρω; γεγει•η-

μΙ,•οι; καΙ (UQ} οfσι1• lv ά-πιστίςι καl 
κατ') ό).ίγοι· καιρnι• l-πl τι)ι• -πίστιι• 

καΙ τa έργα ηϊ; :rίστεω; lληλv0όσι1'. 
20 3ϊ. 'Λμ-πε).ώι• δf κατά ταύτψ 

τι)ι• διιίγησιι• εί'η άι· 
?j lκκλησία τοϋ Oεoi"i. 

άγορά δe καΙ τa έξω του αμ-πε-
25 J.ιϋι·ο; τa έξω τιϊ; lκκλησίας, 

oOn• ό λόγος :rαf!αλαμβάι•ει τοvς 

καλοtψF1'οt•; καl :rlμ:rει lπl τ ό ι• 
30 ?ι.μπελιίJι•α, τι)ι• lκκλησίω•. οvκ 

άριΟμηΟείε1• δ' (r:ίι•) (κατa τιjι• 
διιίγησιι· ταύτψ) εί; τοvς έργάτας 

1 καί < ctιιc Κι·. 45 lat .. 
1;'j (J•εότητο; :rερi'· ΚΙ Κοι>, yg\. lat. 
17 (άργοϋσιv-κατ'> Dielι\ ΚΙ Koe, 
,·gl. \at. 20-3:! Zeilenaηfiίnge aιn 
obercn Rand in :\1 a!Jgε>ι·issen 

31 δ' (ι:ίι•) Κ1 Koe δe .Μ Η 

quoniaιn eι·go a(lfcctιιs non teιn
ρus ι·esι)icituι·, φωd qιιis fecit in 
fi(le, i(leo non adsι>icitιιr ex qιιο 
qnis \'ocatιιs est, se(l qnantunι 

qιtis O}>eratus est, et J>ro}>teι·ea 

oιnnibιιs *** aequaliter tι·ibιιit.ur 
n1eι·ces salntis. ιtll(le indignantιιr 

qιιi a ρueritia sunt fideles, qιιi 
Jabω·avenιnt et sιιbiugaverunt 
iιιΥeηtιιteιη sιιaιη 

et l>Ol'taYerunt totius aetatis fer
\'Ϊ(}ae aestu1n et teιnι>tationuιη ac
ci(lentinn1 1Jonιl1ιs, 

si aeqnaleιn salιιteιn habitιιri sunt 
otiosis a pιιeritia (in (lei culttti'a) 
usqne a(l senectιιtenι, qui otiantes 
in infi(lelit.ate ante ιno(licuιn tenι
pιιs a(l fi(lenι et opeι·a fi(lei vene
nιnt. 

3ϊ. Vincaιn auten1 secunduιn 
lιanc expositionenι intelleginιus 

ι·egnnnι dei, 
quo(l in ecclesia ι>ι·aedicatnr. 
fω·uιn aιtteιn est, qnidqui(l est 
extra ι·ineωn foιis, icl est extra 
ecclesianι 

Cliristi, extra veι·l>ιtHl veritatis, 
nn(le serιηo doιninicns accipit eos 
qui YOC<tntur a ClH·isto et nιittit 
in t'i?ιeanι, id est in ecclesianι. 
non aιιteιn nuωeι·abnntur (se
cιιndnnι expositioncnι istanι) inter 

1 aιlfι•ctιn;) aιlf(·rter G 2 ι·e-

ιψicitιn·-non < Β Ι'Νψicίtιιι• < G 
3 aιl><picitιιι· + neqne Β G *** Koe, 
Ygl. gr. 1:) <ϊη ιlε>ί cnltΙΙrn) DieiJI. 
,·gl. gr. 28 accC)Jit Ι. 31nιιιnorn-

baιιtnr G L" 
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τοϋ ιΊμ:τf·i.ιίιι·ο:;. ίJσοι f~κi.ιί.fΙησιιι• μlι• 
• ' {) 'β ' ' εις TIJI' ' fΊJf1f' 1'/(LJ' :l(!ΙΙΠf.!ΙΙI', ,111} 

τηgιίσω•τε:; Μ τά τιj; :τίσπι•ι:; 1'ΙΚ1J
{)fι·η·:; v:rιl :rαΟιϊιι· f~ξιji.ι'Ιοι•· 

ΚUI' γάg μηιΊ. τι) t~fl'J Ο(!η.f)ιjι•ω τιίιι• 

t~,. ά,ιιι~(!τίιιι:; ι}bοι•ιίjι• 1?fλωσιι• ι(ις με-

ΙΙJ τι~ι·uοίiπες (:τιίλι.ι• ιΊπ' ά(!χιjς) lργά

σασfJαι το ι• άμ:τελιίιι•ιι, ιιύ ι~ύι•ιιιrτιιι λέ
γεο• τi[ι οι'κοι~εσ:τι)η]' οιiι~εlς 1jμi1ς 

lμισΟιίJσατο· I l,ιιισΟιίJfJησιιι• γάg 
καΟ' δι· κuιριjι• :reι)τε(!ΟΙ' l:τl το :τι-

15 στεύειι• έκλιί·Οησω•. ιliJ.' ούΜ λf).fξε

ται αι~τοί;· τί ι'fJδε lστιίκιιτε ολη1' 
τ ι)1• 1jμ lρu ι• ιlργο ί; μάί.ιστιι εί>>άρ
ξάμεJ•οι :τι•εύμιιτιιι καί ίlστεgοι• ))f1u(!κiιι 

l:τιτελούμει·οι :τάλιι• l:ται•lρχεσ·Οαι 
β ,.. , ' ''ξ. - ' 20 ουι.οιι•το επι το ε υ:τιι(!χης πι'f'ιψατι 

{)έλειι• ζιjι•. κuί οϋ quμει• ταίiτα άπο

τρεπόμεJ•οι ά1•ίστrισΟαι τούς πεπτω
κότας ιj (έμποδί~οι•τες) lπιιι·ιιστ(!l

φειι• τούς :τεπi.αι•ημlι•ου; ιj πα/.ι1•δρο-
25 μείι• l:τί το ι• πατρi[ιο1' οίκοι•τοv; <άσε;,

γεί; ι•ίοiι; τοiις) κατασωτε-ι•σαμέι•οι•ς 

τι)ι· τιjς εvαγγεi.ικιjς διδασκιιλία; οι~

σίω•. έχέτωσαι• μ(ι• γaρ διa τι)ι· με-
, ' ' 1 β' ο • ταJΌιαι· και το καταΜι.μ αι•εσ αι ει• 

ιηιn·ιιriιι8 ,·incnι\ φιοtφιιιt \'ocati 
~llllt ψιi<ICtll JΙΙ'ΪΙΙΗ\111 H!l ιlι•ί C\1 \
tιιraιη, ιιο11 aιιtcιη ι~oιι~crYante:; 

φιιιe fiιlei enιnt Υίι·tί *** egn•s:-;ί 
snnt <lc Yincιι. iι1 e:;t <lc ccc·lc-
siιι ιlci Ycl ιlc fi<lc ''''<'I'itati~" Ycl dc 
institiιι rcgni <~nclcst ί:-; J>cccantes, 
ctι.i }Jost acliιφlctioncιn Υοlιφta
tηιιι snanιιn in }JCCΨat.iι~ Yolnernnt 
φιιιsί }Jacnit.cntcs ίtcηιιη ιιl1 initio 
Yineaιn oρeraι·i. 11ec eniιn ρossnnt 
c1iceι·e }Jιttι·ifa.ιιιilias: 11C1ΙΙΟ 1108 

conlltι:t:it; concln(·t.i cniιn fιιerιιnt iOi 
secιιnclωn tc11ηnιs pι·iιηηιη, φιο 

sιιnt vocati ιιcl ficlcnι. se(l neφιe 
clicetιιι· eis: qtιiιl /ιic 8tati8 tota llie 
ot·ίpsi ~ ιηaχίιηe si »iιιcipientes S}Ji
ritιιιι postιιιoclnιn >>(·arneιι }Jerfi
cinntιΙI', ct si }Jostea rcgι·ecli Υο
Ιιιηt, ιιt. ίtcηιηι spiι·itιι viYant. et 
ιιοη (lixinnιs \ιιιcc clissιιaclentes 
sιιι·gere cos φιί c·cciclenιnt ant 
inpcclientes ne con,·eι·tantιιι· a\·er-
si, ant ne ιιcl clοιηηιη J1atι·ianι re
vertant.ιιr lasciYi filii qιιί YiYenclo 
Inxιιι·iose evangelic·ae cloetι·iιιae 

snbstantiωn consιιnφserιιnt. lιa
beant eniιn })ropter }Jaenitentiaιu, 
qnoniaιn victi sιιnt a vita J1er-

6 Ygl. ΙΙ. ΤιΗ•s;;. 2, 13 - 1 i Ygl. Oal. 3, 3 - 2-Hf Ygl. Lιιc. 15. 13. 18ff 

ιο (:ιά).ιι• aπ' aιιχιjς) έργάσασθαι 

ΚΙ Koe, ''gl. lat.. ι; εί] οί l\1 
ιDΙ πιϋ.ιι• ιιn(l έξ ύ . .,.αρχιj;] ,·gι. ιat. Ζ, IU 
itertι11• ab itιitio 23 ιj (iμποδί;(fl)τες) 

κι, \'gl. Jat. I έ:ιιστρέφειι• :\Ι 
2:Jj26 (ιiσεί.γεί; ι•ίούς τoti;) Κο(', ,·gl. 
ιat. 28 μeν < :\1 

4 victi ***Dic!JIKI Koe, vgl.gι·. 
8 et.si] et L !I llι'(.'(.'ati.: )'* + .:ni» L 
ι i in(.'ipiente γ ιs 'ΗΙ ιι(.'rfίcίιιηtιη· ΚΙ 

ρι•rcίρίιιηtιη· α effi(.'inntιιι· Β ιιιψfίcίeη· 

tιιr L 21 (ιίcίηηι,; Dieω. ,·gl. gι·. 

22 ('θ('ί(ll'rint. )' 2-1 nnt κι. ,·gl. gr. 
nt. χ 2ί 28 habl'ant R α haiJPIJιιnt Β 
ι1abebant L 2fl \'Ϊct.i , . , ,·ita per· 
\'ersa y* vict ί , . . ,·ioiis ppι·veι·sis L 
(ιat. l1at ιniJ3,·eι·st.an<len) 
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έ:τεστραμμέι·ψ βίφ κρείττοι•α τώιι 

κιιταί.αμβαι•ομέι•ωι• έι• ταίς άμαρ
τίως (παραμυΟίαιι σωτηρίας). ού 
μ ι)ι• χρι) ύπολαμβάι·ειν περi αύτιί)ν 

.5 δτι δμοιοί είσι τοί; :ταρδ. τούτο ιjμαρ
τηκόσιιι έιι τfί ι·εότητι, παρδ. το μηδi 

τι)ι• ιlρχι)ιι τa τιjς :τίστεω; μεμαfJη
κέναι. {Ηλει οf.ι• ό οίκοδεσπότης καi 

τοίς έσχάτοι; δοvι•αι ώς καi τοίς 

10 πρώτοι; το δψάριοι•, τι/ι· σωτη
ρίαι•, έ:τεi {ξεστι~ι· αύτψ) ποιείν 

0 fJέί.ει f I' τ Ο ί ς έαυτοf\. Καt έ).έγχεt 

τ οι• έχοι•τα :τοι·ηρον oq fJαλμοιι έπi 

τφ τόι· οiκοδεσπότψ εlι·αι aγαfJόν. 
15 εσοιιται οvν ποί.λοi τώι• έσχάτων 

:τ(! ώ τ ο ι καί τ11•ες τιu·ι• :τρ :ύτων κλη

Οlπωιι lσχατοι · καί γδ.ρ οί κί.η
τοi μl:ι• πολλοί, οί δf έκί.εκτοί εlσιν 
οί.ίγοι. 

20 Είκο; μiι• ούι·, τον ι}μιί)ι• σοφώ-
τερcν καi κριΟέιοτα παρδ. fJειp lίξιον 

τρω•οτέρου τοϋ έι· ί.όγψ σοφία; διδ. 
:τι·εύματος {}εοv χαρίσματος καi 

πί.ουσιωτέρου καi δωcεii; τιj; έν 
25 λόγφ γι•ώσεω; κιιτδ. τό :τι·εvμα, 

ύψηλ6τερα καΙ μείζοι·ιι [καi] μετδ. 
:τάσης καταλιjψεως εiψ1}σω· εl; τι)ν 

β λ ' ' ' δ 'Ι: , , παcα ο ηι· και α.:το ει\>ειιJι' ευ:τορη-

σειν :ταραλαμβάι·οl'τα εl; αύτδ.; ι}ητa 
30 μεγαί.οφυέστερα. καί ι)μεί; δέ, ώ; 

εχωριίσαμεν έκ{}έμει•οι τον ι•οϋι• τιjς 

νe1·sa, nιeliω·eω eis qni in ρecca
tis con}>relιensi fne1·ίnt consola
tioneιn salιιtis. non talllen (lcbe
ωns aestinιare, qnoniain siιniles 
sunt eis qui prO}}terea }}eccave
nιnt in inventnte sua, qnoniain 
nonιluιn didicissent qnae fidei 
erant. vηlt ergo ι}atei-familias 

noYissiωis dare φιe1naclιnodunι et 
}H'iιnis clenariunι salntis, qnoniaω 
licet ei f<ιcel'C qnoιl Ynlt in JJro
]J1'iis snis et argιιere eιιηι qui ιηa
Ιηω οcηlιιω l1abet, pωpter qιιοd 
μateι·fainilias bonus est. erunt 
eι·go ιnιιlti ex novissiιnis vocatis 
ρι·i1ni et quidaιη 1η·iιnoruin ιιovis
sinιi; naιn et >>ninlti vocati sιιnt, 
}Janci autenι inveniιιntnr electi. 

1ί Ygl. l\Iattl1. 22, 14 - :?2f Ygl. Ι. Kor. 12, 8 

3 (:ταραμv&lαι• σωτηρία;:· Koe, 
νgl. lat. 4 αvτιίίι· Ηιι, αύτού ::.\1 Η 
11 έξεστι(ι• αvτιp > Κ.Ι, νgl. lat. 12 αύ
τού Η 16, 1 ί κί.η&έvτωι·] iιη lat. νοr 

:τρώτοι, "ιnit Rccl1t-« Koc 24 :τ}.ου· 

σιώτερον (ι·ού/ Koc :?6 [καί] ΚΙ 

30 με-;ω.οrυέστερα κι (ο(\. -εrττέρων ?) 
μεγαί.οτυέστεροv ::\1 Η 

;) sint L 

las iί.έγχειν I 
cati Ι~ 

12 aι·gιιere] lat. 
eιιιη < G 15 VO· 
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παριιβολιj:;, ιιίτοί'',Ιtει• ά:-rf) τιϋι• έντι•γ

Χ'LΙ"ιίιτ(Ι)J' συγγι·ώμηι•. εί καί μιj κιιτ' 
άξίαι· κα·ΟικlσΟuι τού βουλ1ίματο; 
τώι• /ιτιιi:1?,ι J'fΎψι,ιιμ{ι•ιιιι• δt·διΨιί-

5 με1?ιι· τάχα γάg τιj:; -:rροΟυ,ιιίιι; καί 
τού μ ιj ά-:rfιικι·ηκέι·uι. χάριι• δύ~ομει• 
έχειι• άποι)οχιj; τι ι'ίξιοι•. I 

'Π I - ') \ ' < ~ωριγει•ου;, των εις το κατα 

ΜατΟαίον εvαγγέλιον lξηγητι-
ω κο)ι• τόμος ις'. 

1. ΜΟ./.ωι· δi δ 'Ιησούς 
dι•αβαίι-ειι· εί; Ίεροσόλυμα 
παρέλαβε τούς δώδεκα κατ' 

lδίαν έ1• τιί όδip καί εί:τε1' 
15 αύτοίς καί τά έξιj; 

20 

έως τοϋ· 

καί τιί τρίτrι ?jμέρq. άνασηί
σεται (20, 17 -19). τά δi ίσο-

25 δυι•αμοϋ1•τα τούτοις καί :τuρά τc'(ι 
Jl/άρκψ άJ•αγέγρα:τται τούτον τόι• 
τρόπον· »ήσαν δi έιι τιί όδ(p 
, β , , ·ι ,. , 
ω•α αο•ο1•τες ει; εροσοι-.υμα, και 

1. Ascenιle1ιΙS α·ιιteιι~ le8us iιι 
Hierosolyιna accezJit cl·uoιlecinι di
sciJJulos s~ιos seoι·s1ιnι iιι via et 
clixit ei8: 

ecce ascendi1ιι~ιs in Hiaosolyιna, 

et Jili~ιs lιonιiιιis tι·acletur ]Jrίn

cizJibus sacerdot·ιιn~ et saibis, 
et co1ιde1n1ιaύunt eωιι 1norte, et 
tι·acl e1ιt euιιι geπt·ib·ιιs ad delud e?~
duιιι et Jlagellαnd·ιιnι et cnιcifίge?ι: 
cl1ιnι, 

et tert·ία ιlie resιarιet. 

llff Ζιιιn Zit.at νgl. Haιιtsclι TU. 34, 2a, 6ίf - 27 ::\larc. 10, 32 

8 ('Ωριγέι•ους) v 1;) τά < l\1 11 ascendens aιιteιn] scιιιι<luω 

ωatlιm. In illo t-enψoι·e ascenclens L \ 
in < Β 12 Hieι·osoliωaω Β L 
16 ierosoliιnam L lιierιιsal<:'ιn y 
18ff et -resιιrget] Omelia Origenί,; cle 
eaclenι lε-ctione L 2ΙJ illιιdcnclιιω Β 

23 die tcrcia Β 

i08 
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ή ι• :rρού.γω1• ιιύτούς ό 'lησοvςιι καl 
τά lξιj; έως τοϋ »κιιί τfj τρίτη 
1ίμlρq. ιλι•αστιjσεταιιι, καl δ Λουκάς 
δέ δύξε-ι το·ύτοι; συι·~δω• γ(!rίψας · 

5 >>:ιαραί.αβι;Jν δέ τούς δε-καδύο εί:ιε 
:zρο; αύτοi•ςιι καί τά lξ1jς έως τοϋ »κιιί 
οvκ iγίι·ωσκοι• τά ί.εγόμε-1•αιι. 

'Ο:ιροτρε-πόμε-ι·ος ιjμάς Πιιvί.ος 

μι,ιιε-ίσΟαι αύτόι·, ώς καί αvτός Χρι-
ιο στοι• ι:1μιμι}σατο, 

κιιί εl:ιώι" »μιμηταί μοι> γίι•ε-σΟε. 
κιι{Jι:J; κάγw Χριστοϋιι, 

iδι;Jι• Χριστοι• όμάσε- τοί; :rροrω·Ισι 
κιι·δύι•οι; χωροvι•τα κιιl (:ιροΟύμω;) 

15 &.ι·αβαίνοντα ε-iς Ίεροσι)ί.υμιι μετά 
το ϋ :ιροεγ ι•ωκέι·αι δ τι :ι ιι ρ ιι δ ο Ο ι} -
σετrιι τοί; ίιρχιε-ρεί'σι καί 

γ ρ rι μ μ ιι τ ε ϋ σ ι κιιί κιιτακ!!ι {) ι}σι:ται 
Οανάτφ 

20 καί τά lξιjς, 

το :ιαρα:ιι.ησιοι• :ιε-:ιοίηκη. ό μέι· 
γάρ ".Α γαβ ο ς ί.αβι;Jι• αύτοϋ >>τι) ι• 

25 ζώι•ψιι, δι}σας έαvτο1• χε-ιρώι• καl 

:rοδώι• έί.εγε · »τάδε- ί.Ιγε-ι το :ιι·εvμα 
τό ίίγιοι•. τοι• ίiι•δριι ov lσ-ι;ιιι ι} 

ζιάι•η ι.ιvτη οvτω διίσουσιι•ιι ά.--ιε-ί.
Οόι•τα εί; >>' lεροσάί.υμαιι. 

3U 
μαΟιu1• δέ ταϋτα ό Παi:J.ο;. ιύ; τον 
διδάσκαλοι• μψού,ιιε-1•ος &.ι•ι:!βuιι·ε 
:ιροΟύμω; είς τά Ίεροσύί.vμα. 

Panlιιs qni l1oΙ·tatιn· nos fieri 
snos iωitatω·es, sicut ipse iΙnita
tns est CIΙristuη1, 

sciens ClιristnΙn }Jer l1aec ad ωa
nifesta IJCrίcιιJa (Ο bYianda) pr0111: 
}Jtissill1e ascenclisse ( in Η ieroso
lynιa p1·ae)scienteΙn, qnoηiam 

tradenιlu.s j1ιerat pri1ιci]Jίbus sacer
dot1ιιn. et scribi.<J et conclennιanclι1S 
fneι·at 111orte 
et ue1ιtibus erat traclenclns αιl de
l?ιιle1ιιl1ι1n et flαuellanιl?nιι. et cr?ι

cifίuen ι! u1ιι. 
siωile aliqnicl fecit.. cu1n eninι 
λgabns aCCC}JΪsset >JZOilanιιι eΪHS et 
alligasset silJi 1nanns et pecles di
c·ens: »l1aec clicit sιJiι·itus sanctus: 
YΪΙ'Hill cnins zona est IΙaec, sic 
alligabnnt in Hieι·usaleη1 

Indaei 
et traclent in nιanns gentiιnn«, 
andiens ista Paulns in1itans sunm 
nΙagistrnnι i1ι Hierusale1n prOin
IJtissiωe ascenclelJat. et cunι ali-

::! :\lai·c· 1n, 34 - ;) Lιιc. 18, 31 - 6 Lnc. 18, 34 - 11 Ι. Kor. 11, 1 -
2-Hf Act. 21, 11 

13 ΧQιστόι• (διιί τούτων) Koe, 
vgl. lat. Η <προ{}ύμω;) κι Ygl. z. 33 
η. lat.. 23 lat. la~:~ :rαραπ).ήσιόν τι Koe 
2.) δείσα; :\1 2i έστιν <Η 

Η <ob\·ianιla) Κl, \'gl. gι·. ιιηd 

15. 463.16(31) 1.) <in-pι·ae) Diel11, 
'\·gl. gι·. 27 l1acc < L 28 alligalJunt 
+ cum ~· :JO manίlJns )' :η imi
tatιιs L 
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:raOoJι' δέ τι ιΊι•ι?rJιtι:rιι•οι• δ:rιί τιίjν 
διιl. τι/ι• :t(!ιί; ι1ι~τιίι• ύ.γι1:rψ κ}.ωι)ι•-

, ... , ' ' ., 
τωι• και κωι.ι•ιιι•τιιJι• >•ι1vτuι• αι•α-

β Ι ' ~ I I"' .., 1 
11/l'fΊ ι• f'l; tf'QΟσιιι.ιψαι< H:tf' · »τι 

!i :rοιείη· κ}.αίοι•η·; καί σιΨΟρ·ύ:rτuι•

τ{; μου τι/ι• κι1(!δίω•; έγοJ γά~ ού 
μύι•ω• δεΟιjι·ω 

ει'; ·ιεQοσι)J.υμιι. γει·ι)μει·u; 

έτοίμω; i.1χω. ι.ί}.λιJ. καί ιi:rοΟωοείιι 
10 t~:rFρ τοϋ uι•ι)ματrι:: τl)ί) κι•Qίου μου 

'Ιησοϋ<<. τιιvτ' οvι· κuτω•οοί5ι•τε;, 
lστιι• IJn· κιιί γιι·ιfJσκοι•η·; έ:rικει

μέι•ου; έ:τι:τύι·οv; :rειρι1σμού;. ύμι)σε 
uύτοί; (ιίμεί; ω~τοί)κιιτά τι) t-:ι'fJ.ογοι• 

I ;i χωριίσιιηιει•, λιlβι)ι•η·; :rι1ράδειγμα 
- , I , . . 

τω ι• τοω·υτωι• :rροηγrιιΊιιει·ω; με ι• τω• 

σωτιjρα. μετά δε τοίiτοι• καl τόι• 

ιl-τόστολοι• αύτοi". μι) ι•ομίσn; δέ 
t1ι•uι•τιοvσ0αι τui"nι καί τu έ:r' 

::ω αύτοί; ύφ' ιίμιiJι• εl(!ημέι·ιι τifJ ηέάι· 

διώκωσιι• ύ,ιιϋ.; έκ τιj; :τύ}.εω; 
, ' ' ' t'f 

τιωτ·η;, q εΊ.ιγετε ει; τηι• ετερω•<< 

25 κι.ι.l τοί; έξιj;. 

καl τi[J τόι• • ΙησοίJι• άκούσαι•τu >>οτι 

ΊωάιΨης :ιuρεδόΟη<< εί; qι•λι.ι.κιjν 
άι•ακεχωρηκέι·αι. ιτu,ιιέι• γuρ δτι 
ο·ίJτε :rάι•τοτε καθ ι}κει έκκ}.ίι•ειι• 

3U τού; κιι•δύι•οt>; οί5τε ύ.εί όμόσε χω
ρείι• :rρό; ιι.ύτού;. σοrοϋ δf τιι·ο; 

έι• ΧQιστi[J χρεία εί; τό δοκιμάζειι•, 

φιiι\ Ιιιιιηωιιιιη })1ΗΜ:ΙUΗ fuίs:;ct nlι 

lιis, <ιui JH'oιιteJ' ιlίlcι:tίοιιcιιι ciu:; 
coe}JCΙ'Ιιnt flei·e ct }Jl'OiιHJcι·c, · ιιc 
asι·cnιleι·ct in Hici'Osolyωa•ι, ιlίχίt: 
ιιquίιl fιιcitί:-; flcntcs ct confΊ·in~en
tcs cω· ηιcιιιη ~ cgo cniιn ηοιι sο
Ιιιηι alligιti'i, 

!:!C(l et 11\Οl'Ϊ l>Ιtl'Rt llS Sll])l })fO 110-

llΙΪile ιlοιηίηί nu:;tι·i Ιesιι ('Jn·i:-;ti•ι. 

lιaec eι·go consiιleι·an tes [ scirc 
ιlcbennιs, CJUoniaιn] freιιuente1· 
ct. cognoscentes. φιοηiaηι tem
})tationes aliqιιas sιιbitnri suιιηι:; 
ιloloι·uιn, nos iz)sos secιιncluιn 
φιοcl iιιstιιιη cst aιl obvianflas 709 
ten}IJtationes offωτe cleiJennιs, ac
ι:ipientes eχeηψlιιω Ιηιiιιsιηοιli 

})ι·iηηιιη φιicleω a salvatoi·e, dein-
ιle ιtιιtcιη ab RJ)ostolo eiιι:ο;. et ne 
aι·1Jitι·eι·is Jιaec: ωntraι·ia esse eis, 
φιae sιιpeι·ius ιlίχiιηιιs, quonianι 

»si quis vos }Jeι·secιιtιιs fιιeι·it in 
civitate ista. fιιgite in alteι·anι<ι5 

et φιοιl ι\ωηiηιι:; aιιcliens • qιιocl 
Iolιannes tι·aclitιιs eι·at<< in caι·

ceι·eιu, >Jsecessit<< inιle. seιl sι·ien

clιιιn, <tιιoniaιn neι: seιιψer con
venit declinare lJericula nec seιn
})eι· obviaι·e }Jeι·icιιlis; taιnen sa
}Jientis est aliι:ιιius in C~IΙI·isto, ιιt 

3 Act. 21, 12 - .ι Act. 21, 13 - 2θ :Ίiatt.li. 10, :?3 - 26f Ygl. :Ίlattlι. 
4, 12 - :!~ff Ygl. Oι·ig. toιn. ΧΙ, 54 in Jol1. (IY. 41ϊ, 26ff) 

2."3 κ).εόvτωv Η 12 έπικειμέι•οt•ς 
( ήμίι•) Koe, Ygl. ]ιιt. 1-1 · _ήμεί; αύτοί) 
Diel11, Ygl. ]at. 1~ μι)] ct ne lat. J 

ι•ομιίση; Η 19 έ:r.' αιJτοίς] 8tιperίu8 

]a t. 2] ήμύ.; :ΊΙ :!2 έτfραv] iliJ.ηv Η 
30 όμόσαι :ΊΙ 

4 iiieι·o:;oliιnaιn Β L 11 [ :;ciι·e 
-φιnniam) KJ, Ygl. gι•. 20 ι'ίΙΙ:; γ* 
ΙJιtΙΙiο L 22 clίχίιηιι:; + et freψιenter 
α L (ιιιιs z. 12 ?) 26 ι\U(\ίcns dο
ιηίιιιι;; L 32 1. ιιlicιιiιι:; <o]Jili<>? 
κι. νgl. gι·. 
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ποίο; μiΨ άπαιτεί κιιιρο; άι•αχώ
ρησιι·, ποίο; δε η)ι· εi; τον άγιίjι·α 

προfJυμίω• 

χωρl; ά1·αχωριίσεω; καΙ ποί.λιJι :rλέοι• 
5 χωρl; ιrυγιj;. 
καί ταϋτα μiι· κατa το βούλημα τij; 
έκκειμέι•ης γριιιr ιϊ; λελέχfJω εί; Π(!Ο
τροπι)'' η)ι· περl τοϋ (ποτε) καί 
Dω•άτου κι.ι•δύι·ωι• κατιψeω•είι·. 

10 2. Έξιjς δε πα{!ατηρητέοι• δτι 
μέλλω ι• ό Ίη σο ίJ; ά ι• α β α ίJ•ε ι ι• 
εiς Ίεeοσόλvμα, εί':τερ :ταρέ
λαβε τού; δώδεκα κατ' ίδίιJ.Ι', 
εl; δi τώι· δώδεκα έτι ό 'Ιούδας 

ιr. 1}ι•, καί τοι• Ίούδαι• παeέλαβε 
' 'δ' " • ( ' • ) κατ ι ιω•· ετι γαρ εικος 

ίlξιο; .η,. τοϋ μετά τιίjι• λοι:rώ~· 

έι-δεκα παραλαμβάι•εσ{)αι κατ' 

lδίιι''· 
20 καΙ δτε EJ' τtί όδιJι είπει• αύ

τοί; το ίδού άJ•αβαίι·ομη εί; 
Ίεecσόλυμιι καί τa έξιj;, δη
λm·ότι καί τούτοι• έκριι•ει• έι•α εlι·αι 
τώι• &κουόι•τωι• ί1 πείσεται ό δι-

25 δάσκαλος, ούκ άπογιι·ώσκωι• δτι έτι 
'Ιούδας ήγι•όει ί1 ποιιίσει, ώ; έκαστο; 
1j,ιιώι• (καί γaρ :τάσι ι• 1jμίι• λέλεκται · 
>ψι) κι.ιυχώ τa εί; αvριον, ού γιίρ 
οίδα; τί τέξεται ή έπιοϋσα«) · οϊοπω 

30 γaρ (οlμαι) βεβλ1)κει ό διάβολο; 
J)εi; τι)'' καρδίω• 'Ιούδα Σίμωι•ο; 
'Ισκαριώτοv, ίJ'a παρα ~ιΡ« τόι' 
'Ιησούι•. 

28 Pl'Ov. 2ί, 1 - :η Jolι. 13, 2 

8 (:roτl') Koe, Ygl. lat. καί 

Οαι•άτου ΚΙ, Ygl. lat."" 1\1 Η 12 ήπl'ρ Η 
Η δέ < Η I eτι + et lat. Hi καί] 
ergo et lat. 2ii ά:τογιι•ώσκιιJΙ'] falsclι 

reprobo Iat. 26 ώς + 1:ec lat. 
30 γaρ J δέ l\Ι 

cognoscat cιuale φιiclenι t.enιpns 
exigit dec·linationenι, qnale an
tenι ob,·iationenι ι)eιicnlornω. 

et lιaec qniclenι clixinnιs secnndnnι 
volnntateιn scι·iι)tιιι·ae praesen
tis, l10rt-antes hoιηines aliqιιando 
S})erneι·e })eι·icnla nιortis. 

2. Post lιoc observanclιnn 

est qnonianι ascenιle?ιs i1ι Hieroso
lynιa (Ies?ιs, si) duodeci1ιι accepit 
seoι·s1ωt, in ιluoιleci1n aιιteιn adlιuc 
eι·at et luclas, eι·go et. lnclanι ac
cez>ίt seω·su11ι; acllιuc eniιn (for
sitan) clignns eι·at cιιιη ceteris 
seors1ωι accipi 

et aιιdire qιιae 1)assιn·us eι·at nιa
gister; et non ι·eι)l·obo, ηuoniam 
aclhnc nesciebat lndas qιιicl esset 
factnnιs, sicιιt nec aliquis no
stl'lιnι (nanι et oιηnibns nobis est 
clictunι : ))noli gloι·iaι·i in crasti
nιnn, nec eninι scis qnicl paι·iet 
sιφerYentuι·aιι). necdnnι enim 
(aι·))itroι·) innιiseι·at >!Ϊll cor lndae 
diabolns ιιt tι·acleι·et.ιι lesιιιn. 

6 qιιidem < ~· 11 in <Β I 
ίlιerosoliιnanι Β L 12(1esιιs, si) Kl, 
ygl. gι·. 24 ι<ίcιιt ~-* :;cιl L 31 sιιp('r
ν('ntιιra + ιlic:; Β L 32 lιιdne (Si
ιnonis Scnι·iotaι•) Diehl, ,·gl. gr. 
33 diabolιιs] satlιanas L 
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καί έπεί το κατά ΜατfJαίοι· πρό
κειται νiJι• έξετάζειν, έπιμελέστεροι• 

ό δυι•ά,ιιε~·ος άρχήfJεν τoiJ εvαγ

γελίοv έπιστιjσιιι τοίς μέχρι τώιι 
5 προκειμέ·ι•ωι• ζητησάτω μήποτε 
ούδέπω 'Ιοvδας κατηγόρηται ύπο 
τοϋ ΑlατfJαίοv, άλλa μόι•οι• έν 

τφ καταλόγφ τώι• διόδεκα είπε 
το »(καί) Ίοvδας Σίμωι·ος Ίσκα-

Ι Ο ριώτου, 8ς καί παρέδωκεν αvτό1•«. 
:ιλείω•α δέ. είς κατασκεvι]ι• τοϋ 
καί 'Ιοvδαι• δμοιοι• τοίς I λοιποίς 
ιίποστόλοις πρότερον γεγονέ1•ιιι λέ
λεκται ήμίν, ήνίκα έξητάζομειι το 

15 >>το-ύτους τοvς δώδεκα ά.ι"lέστειλεν 
ό '/ησο·ϋς παραγγείλας αύτοίς λέ
γων« τά ά1•αγεγραμμέ1•α. σvγκρι

τέο1• δή τa ένταύfJα λελεγμέ1•α τοίς 
ά1•ωτέρω παραπλησίως άναγεγραμ-

20 μέ1•οις · έπείπερ έκεί μέν έπί τοί; 
τοιούτοις λόγοις προφητ εvομέ~·οις 
ύπο τού σωτήρος 

»προσλαβόμε1•ος αύτον ό Πέτρος 
25 fίρξατο έπιτιμii11 αvτψ λέγων . fλεώς 

σοι, κvριε. ov μή έσται σοι τούτο«, 
ένταύfJα δέ ούδέ1• ά1•εγράφησαι• οί 

{} ' ' ' 11 ' μα ηται ειρηκοτες ·ι1 :ιεποιηκοτες 

έπί τοίς περί τώιι άπω•τησομέμω~· 
30 σκvfJρωποτέρωι• άπηγγελμένοις. καί 

ct 

viclc~ιt qιιi IJotcst ctuoniam ab 
initio cvangclii nscιuc ηιιηc ::\Iat
tlιaeus ηusφιtιιη aι:ι:nsavit Iudaιn, 

ιιisi in catalogo duodeciιn aposto
lorιιιn dixit: >>Ct Iudas Sinιon(is) 
Scariota, qui ct tradidit eιιω«. 
mnlta auteιn dc lιoc, qιιοιιiaιη et 
Ιιιdaηι siιnileω fecit ceteris, clixi
ιnιιs ubi tι·actavinnιs: >>lιos duo
decim nιisit Iesιιs pι·aecipiens eis 710 
et dicens« qιιac dicta sunt ibi. 
conferaιηιιs itaqne haec eis, qιιae 
sιιpra sιιnt clicta sinιilia, qιιοηίaιη 
illic lιis iιJsίs veι·bis doιnino }JI'O• 
}Jlιetante 

• 

qιιae eι·at passnnιs, 

>>accepit eιιιη Petrus et. coeιJιt 
( eum) incι·epare dicens: propitins 
tibi esto, dωnine; et hoc tibi non 
erit«, hic anteιn non ι·efeι·untιιrcli
scipuli dixisse ant fecisse alictuicl, 
cuιn audissent tι·ist.ia lιaec Chι·isto 
futuι·a. et puto, quonianι ideo nnnc 

9 l\1attl1. 10, 4 var. lect. - 1311 Vgl. S. 116f - 15 l\Iatth. 10, 5 -
24 l\[atth. 16, 22 

-ι έπιστ1jσαι Koe έπιστήσα;; l\1 Η 

6 lούδεπω lούδα; Η 9 (καi) Koe, 
Ygl. lat. 10 παeέδοκεv Η 16 αVτοίς 
+ et lat. 18 δή ΚΙ Koe, vgl. lat. 
δέ ~Ι Η 2;> ϊJ.εό; Η 

Ωrigeueo Χ 

7 sίmon(is) e 8 scaι·iothes 
(Β) L 91. qnonian\ (ant.ea)! Diehl, 
vgl. gr. 101 diximns n!Jί tracta
vimιts ΚΙ, vgl. gr. tractaYίmιts ubi 
dixiωns :s: 2;) (enm) κι, vgl. gι·. 
26 esto tibi L 29 tι·istia G"' L tristitia 
GC tristitiaιn Β (ιtn(l: fntuι·aιn) ι tri" 
sti(or)a! ΚΙ, vgl. gι·. 

30 
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οiμαι Οτι διά τοi'το έσιώ::tησα1' 1'ϋJ.' 
οί μαfJηταί. έπεlπερ έι• τοίς ά1•ω-

' " λ β' ' '!: τερω, οτε ιιπροσ α ομε1•οςιι τον η-

σοv1' ιιδ Πέτρος /ίρξατο αύτφ έπι-
5 τιμά ι• λέγωι• · 

ίλεώς σοι, κύριε · ού μ ιj έστuι σοι 
τούτο<<, 

»στραφεiςιι δ 'Ιησούς »είπε τιp Πέ
τρφ . vπαγε όπ{σω μου, σατω·a. . 

10 σκάJ•δαλόι· μου εί, ότι σύ q:ροι•είς τa 
τοv Οεού άi.i.a τa τώιι ά1•fJρώπωvιι. 

~ ' , ' -
εικος ου1• αυτους μεμνημε1•ους τωι• 

προς τοι• Πέτροι· ί.ελεγμέι•ων πε
ιrυλάχfJαι ταυτα η καί χεlροΙ'α 

15 ύ.κούσαι ιlι-ι:ο τού διδασκάλου. 
3. Ούδέ1• δέ λυπεί έκfJΙσfJαι τfιν 

προτέρω· καί παρα.:τλησlω• τοίς έκ
κειμέΙ•οις λέξιΙ' οϋτως έχουσαv · »τότε 
διcστεlλατο τοίς μαfJηταίς αύτού, 

20 ίι•α μηδε1•ί εί'πωσιι• ότι αύτός έστιι• 
δ Χριστόςιι 

25 

καί τa lξtjς 

έως τοϋ 

>>καi τ?] τρίτn ήμέρ~ έγερΟιj1•αιιι. 
έπi τούτοις γaρ είρηται το »καί 

λβ ' ,, ·π' προσ α ομε1•ος αυτο1• ο ετροςιι 

3U καi τa fξi'jς. έτι δέ ά1•ωτέρω μέν 

είρηται ιι&.ποκτω•fJijΙ•αιιι μέλλειν τόν 

σωηjρα · έ1ταϋfiα δέ (καί) τό 
είδος τής άΙ•αιρέσεως γέγρα.-ι:ται, τό 
σταυρωfJ ή1•αι. 

tacuerunt, quonianι superius, 
quando Petrus accepit Iesuιu et 
incre}Jans dixit 

qιιae dixit, 

»conversιιsιι Iesιιs »dixit Petro: 
vade post 111e, satana; scandalιnn 
ιηίlιί es, qιιοηίaιη non sa}Jis quae 
dei sιιnt sccl quae hοιηίηιηηιι. con
seqιιens eι·go erat, ιιt recoι·dantes 
quae doιninus dixit ad Petruιn, 
observarent discipnli, ne audiant 
talia vel peiora a suo ωagistro. 

3. Non est aιιteιn absιιrdum 
revocare in ιnemoriaιn ea, quae 
siιniliteι· istis sιιnt dicta SU}Jerius: 
»tunc praeceιJit discipιιlis suis, ut 
neιnini clicerent qιιia ipse erat 
Christns. 
exinde coepit ostendeι·e Iesιιs di
scipιιlis sιιίs, qιιοηίaιη oportet eunι 
ίη Hieι·osolynιa ire et ιnulta }Jati 
a senioribιιs et principibιιs saceι·
dotuιn et scribis popιιli et occicli, 
et tertia clie resιιrgereιι. et in illis 
dicitur, qιιoniam »acci}Jiens eunι 
Petrusιι et cetera. adhιιc auteιn 
illic dictuιn est occidendunι sal
vatorel11, hic aιιteιn et species 
ipsa occisionis est scripta, id est 
ad crucijige1lιlu1tι. 

3 ::\latth. 16, 22 - 8 l\lat.t.lι. 16, 23 - 18 ::\lattl1. 16, 20.21 - 2ί 1\lattii. 
16, 21 - 28 l\[attii. 16, 22 - 31 Vgl. Mattii. 16, 21 

6 ϊJ.εός Η 14 ταύτά ΚΙ ταih:α 9 sat.anas G (Β) 2! ϊl1eroso-
l\1 Η τοιαiίτα Koe, Ygl. lnt. 32 (καί) Ιίιηaηι Β L 
ΚΙ, vgl. Iat. 
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έω; μl:ι• uvι· 'ΙησοίJς ού πιιρfδlδοτο 

έι• 'Λ·ροσολύμοι; τοίς ίιρχιερεϋσι 
5 κιιί γ(!ιψμιιτfίίσιι• οvι)έ κατf

κρlι•f'το Ο ιι ι• ά τ φ οι1δέ f~Ι'f:rιιίζετο 

ι} έμιιστιγοϋτο ι/ f~στιιυροϋτο, 'Ι ε ρο
σόλvμιι συιηστι}κει κιιί τι) κα

λούμποι• άγlιισμιι ot~ κιιτfβάλλετο. 

ltι ϋτε δέ ταϋτα τι{; Ίησοϋ ποιijσαι 

τετολμήκιισι., τότε οί παραδόι•τες; 
αύτόι• f~γκατfί.fίq Οησιιι• καί οί άρ

χιερfί; 

τοϋ είι•αι άρχιt·ρf·ί; έ:ταύσιιι•το ιίις 
15 μηδέ μετ' αι1τού; flι·ιιι άρχιερείς, 

τότε δέ καί 
οί κατιικρlι•αι•τf; τόι• 'Ιησοϋι• [ Ο α
ι•άτφ γραμματείς :τωρωΟέπε; τι)ι· 
διάι•οιαι• καί τvqλωΟέι•τfς τόι• λο-

20 γισμόι• ούκ lβλεπο~· τό βούλημα τώι• 
άγlωι• γραμμάτωι•. 
καί πάvτfς έκείι•οι (οί) κατακρίι·αι•
τες τόι• Ίησοϋιι θrιl'άτφ 

:tαρεδόΟησαι• τιp έχΟρί[> Χριστοϋ 
2.'ί θω•άτφ, καί έμπαίξαι•τες τιp '117-

σοϋ είς έμπαιγμόι• γεγόι•ασι κv
κί.ω0fίσης >>δπό στρατο:τfδωι• • Ιε
ρουσαλΥιμ« δτε καί >>iίγγισε1• ιί έρι}
μωσις; αύτ1"jς«, άί.ί.a καί τόι• 'lησοϋv 

3U μαστιγώσαι•τες αύτοί έμαστιγώ
Οησω• καί μαστιγοϋι•ται . lως »τό 

:rλ1]ρωμα τώι• έΟι·ώι• εlσέλΟ!J« · ό 
\ β '1). λ'·Q ' " ' \ γαρ >> α, . • ωv ι-υον εις υψος επι 

φιίιl c~t crgo φωιl «lixit · ιφω·
t.etι«? 

φιaωclίιι φιiιlcιη fos11s ηοιι tι·~ιclc
bιιtιH· ίη Η icro::;ol~·nιi~ Jιι·i ιιcizιi-
1Ηι8 8αce1-ιlοtωιι. et .'lcl'iύis ΙLeι· c:on
ιlcιnn:tiJatιιr ιιιοι·tp ιιeι· ιlclιιιlcbn.

tιιι· ne.c Γlagellnlιιιtιιι· nec crιιι·i
fϊgeiJιιtιH', stιιiJat llia·u~alenι et 
φιοιl ,·οc·ιι IJa tnr sanctHa.rίιιιn no11 
ιleι)oncbatιn·. }Jostφιnιn a11tcιη 
lιaec in Iesnnι aιιsi aιιnt, tιιηι· φιi 
tι·aιliιlenιnt eιιιη clereliί·ti sιιnt, 

ct sac·crclotes, 

qni ι·οηcl~ιηηaΥω'ιιηt. eιιιη nιoι·te. 711 

et ~cribae, φιi excaecati ιnente et 
alienat-i sensn non Yicleι·nnt Yo
lnntateιn scι·iptuι·arιtnι sancta-
1'11111. 

tι·acliti SHJlt. IHOI'ti iniιnicae (ηιι·i: 

sti, et CJHi clelusenωt IesιHn in 
clelusione sunt fac·ti Hienιsalenι 
exeι·eitιι c·iι·cιιιnclante, quanclo et 
»(acl>venit dcsolatio eiιιsιι, et qιιi 
fla.gcllnNeι·nnt Iesnιn flagellιιti 

snnt ct flagellantιιr clonec "intι·ct 
gentinω }Jlenitucloι«; CJnoniaιn »CJHΪ 
lapiclenι ιηit.tit in altnιn sιιper 
caput. sιιuιη nιittitιι. et. lιaec onωia 

1 Ygl. l\Iattl1. 16, 21 - 24 Vgl. Ι. Κω·. l!'i, 26 - 27ff Lι1c. 21, 20 -
ΙJl Rδm. 11, 25 - 33 Siι·. 27, 25 

7 ιj ... ιj Koe, ygl.lat. κal ... καί 
:\1 Η Η f ώ; μι) δΕΡ άύτού; Η 22 ( οί) 
Die111 Koe 2~. 20 κal (οί:· Koe 

ι~ lat. las κal οί γραμματεί; 

24 iniιηicae] Yelnt inimicae Β 2S (acl,~
yenit Dielll 

30* 
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η}ν κεφαλήι• αύτού βάλλει«. καί 
πάντα ταύτα γεγέι'1ιται, ίι? έκείι•ωι• 
μέι• ά.:τοστfj 'l επισκοπή, έπί δέ 
τοvς άπό τώι• έDι·ών μεταστjj, σφ-

5 ζομέι•οvς άμα τip »κu.τ• έκί.ογψ'« 
ί.είμματι. • >>εl μ1}ιc γάρ »κύριος Σα
βαwD έγκατέλιπει•ιι αvτοϊς »σπέρμα, 
ώς Σόδομα ιiι•ι< έγενι]Dιισαν, »καί 
' JΊ' " r '1~ ' ' ως ομορρα ω•<< ωμ.οιω.,'Ισαι•. εγω 

10 δ• οlμυ.ι δτι ώσπερ (1/) »ύποδείγματι 
καί σκιij.« 'λατρεία πάλυ.ι έπιτελοv
μέι•η »τώι• έποvραι•ίωι•<< κατελύ1}η 
διά τά έποvράι•ια καί έλfJόηος 
<τού) άί.ηθιι•ού άρχιερέως ό σvμ-

15 βολικός aρχιερεύς έπαύσυ.το καί τώι• 
άληDιι·ώι• ύπέρ άμαρτιώι• Dvσιώι• 
έπιτελοvμέι•ω1• αί σvμβολικαί (Dυ
σίαι) καDnρέΟησαι•, ούτως δτε 1] 
&ληDιι•ιj • /εροvσαλ1jμ τόι• •Jησούν 

20 έδέξατο &ναβάντα έπί τό ύπο
ζύγιοι• έαvτού σώμα (έφ• ψ καί 
έχυ.ιρε σφόδρα Dvγάτηρ Σιwν καί 
έκ1]ρvσσει• 1] Dvγάτιιρ τijς ι'iι•ω 

Ίεροvσαλ1}μ.), τότε καDnρέDη Ίεροv-
25 σαλήμ ι] σκιά καί καταπέπτωκεν 

ό ναός ό έκ ι•εκρώι• λίDωι• διά τόν 
έκ ζώντων i.lDων ι•αόι• (έγερΟησόμε
νον). κατεσκάφι] δέ καί τό κάτω 
Dvσιαση]ριοι•, έπείπερ έχριιμάτισε 

30 τό έποvράνιον, τά έγκαίι•ια αύτού 
• Ιησού έν τfj &λη-θιι•fι λυ.τρεfq. ποιή
σαντος. 

facta sunt, ut ab illis qιιideιn ι·c
cedat S})ecιιlatio dei, transeat au
teιn ad gentes, salvatis videlicet 
cuιn gentibus et »reliquiis<< lιι

claeoι·uιn »sccιιnduιn electioneιn«; 
qιιoniaιn »nisi doιninus Sabaotlι 
ι·eliquisset« illis '>senιen, sicιιt So
doιna facti« fnissent, (»et quasi 
Gonιoιτha similes« essent). ego 
autoιn arbitl'Or, quoniam sicut 
oxeιnpluιn et unι bι·a culturae, 
quod antea inplebatur, pl'Opter 
caelestia solntuιn est et venient.e 
vero pι·inciι)e saceι·dotuιn figura
lis sacerdos cessavit et veris sa
cι·ificiis J)ro })eccato in ιιsum ve
nientibuι:; figιn·alia sacrificia sunt 
destructa, sic qιιanclo vera Hieι·u
saleιn susceι)it Iesuιn · ascenden
teιn supeι· subiugaleιn coi'})oris 
sui (in qιιο et gaιιdebat valde filia 
Sion et pι·aedicavit filia Hierιι
salenι quae suι·sιιηι est), tunc 
destrιtcta est Hieι·ιtsalenι, qιtae 
fuerat. uιnbι·a, ct cecidit teιnplιtιn, 
qιtocl de laι)idibus ιnortuis erat 
constι·ιtctιnn, pι·opteι· tenιplιtιn, 
quocl de ,·ivis lapidibιts fuerat 
erigenduιn, effossunι cst auteιn 

et altaι·e, qιιοd fuit deoι·sunι, quo
niaιn aιψaruerat qιιοd eι·at cae
lest.e, cuius encaenia in cleservi
tione vera fecit lesιιs. 

ο Ygl. Rδm. 11, 5 - 6 Jes. 1, 9 - 10 Ygi, Hebι·. 8, 5 - 21ff Vgl. Saclι. 
9, 9; vgl. Gal. 4, 26 - 27 Vgl. Ι. Petr. 2, 5 

3 έπισκοπή + dei Iat. 6 γάρ μή Η 
10 (ή) Κ1 14 (τοtί) Kl 16 v:r.έe 
< Ha 17,118 (fJvσlαι) Koe, vgl. Iat. 
27 (έγι;ρθησόμεvον) ΚΙ Koe, Ygl. lat. 

4 et] etiamB 8 (et-essent) ΚΙ, 
vgl. gι·. 12 inplebatur (caelestium) 
Κl, vgl. gr. 20 sιιbiugalem] vgl. 
S. 521, 3; 533, 21 32 encaenias 
Β Lc ingenias G 
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Εί δέ κιιηi τι τώι• σημιιιι·ο

μέΙ•ωιι οί ilι·Ο(!ω::tοι ι] ::tόλις είσl, καi 
1•ϋι• t~ι• ·ιε(!οσολύμοις (οϋτω δέ καλώ 

τοvς #χοι•τιις τάς Π:r.lδας l:r.i τον 

i::ti γι}ς ηί::tοι•) πιιριιδίδοται ό 'lησοϋς 
τοίς έ::tαγγε).ί.ομέΙ•οις τfιι• τού Dεοϋ 

10 -f)εραπείαι• '/οvδαlοις, καί (οί) ι&σ:ιε
ρεi άρχιερείς τυγχάι•ο1•τες Καt οί τa 
?9εία γράμματα αύχο-?ντες διηγεί
σΠαι γραμματείς 1 κατακρίι·οvσι {}α
ι•άτφ τοι· 'lησοvι· δι' ώιι κακυ1; λέ-

15 γουσιι• αύτόι•, καl οvκ έστι1• δτε ού 

πιιραδιδόασι τοίς έfJΙ•εση• Ίησούιι 
έ,ιιπαlζοιιτες ιιύτψ καi τfj διδασκα
λίq. αύτοϋ :ιαρ' αύτοίς, καi άεi 
ταίς γλώσσιιις αύτιίJι• μαστιγοί3σι 

:ω 

τι]v διa • Ιησοϋ Χριστοϋ fJεοσέβειαι•. 
καi αύτοί μέι• αύτον σταvροϋσι δι' 
ώι• άι•αfJεμ.ατίζο1•σι καi άιιαιρείν 
fJlλovσι τfιι• διδασκαλίαι• αύτοϋ. ό δi 

25 κρεlττωι• αυτωι• (πάι•τωι·) τvγ
χάΙ•ων όλίγοιι διαλι:ιwι• έγε{ρεται καi 
ζών τοίς (έfJι•εσι τοίς) εlληφόσι το 
βλέπω• qαίι•εται. 

30 ·ι•ίiι• γaρ >>τίς τvφλος (ώς • Ησαtας 
έκ προσώπου το·ϋ fJεοϋ φησιι•) (άλλ') 
ιj οί παίδές μου. καί τlι•ες κωφοi 
άί.λ' I} οί κvριεύοι•τες αύτών«; 

30 Jes. 42, 19 

3 δέ] eniιι~ lat. 9 f τοίς έ:rαγγελ
}.ομέvοι; •.• 'Ιοvδαίοις ΚΙ Koe, vgl. lat. 
καl oL έπαγγελλόμεvοι ••. 'Ιοvδαίοι )I Η 
111 (oi) Koe 1 ί αύτψ] αύτόt• Ha 

2ο (:rάι•τωv) ΚΙ, Ygl. lat. 27 (lfhιεσι 

τοί;) ΚΙ, Ygl. lat. 31 (άi.λ') Koe, 
Ygl. 8. 470, 5 

Si aιιtcιn sccΙΙn<luω φιu.n
dιιΙη signifiι·ationclll lJOrninus ci
νitas SΙΙΙΙt, ct nunc in Hicrosol:)"
IΙΙis (siι· cnilll eos νοcο qui S}>ein 
s11ιιιη lιalJcnt in locuω 
illi11s Hiω·nsalenι, φιae ;ιli<tuanιlo 
fιιit 
in tωτis) ct ΙΗΙnι· e1·go t-ra<lituι· 
lesus eis, qni tn·ofitentni· essc se dei 
soι·vos, In<ιaeis, et ( qni) φ1asi })Iil1-
ciι)cs sa<·cnlotunι const-ituti et 
qιιi diYinas litteι·as scii·c se arbi
tι·antnι· scι·il)ae conιlcιnnant Ie- 712 
sn111 ιιιοι·te })Cr ea. φιac 11Jaledi
cnnt <le eo. et 11011 est qnan<lo non 
tι·n.(lunt gentibus Iesunι <lelndel1-
tes, eιηη et <loctιinanι eius apnd 
se et. senφeι· lingιιis snis flagellant 

eηnι et 
cιιltui·anι <ιei, qnae peι· Iesuuι 

il1tl'O<lncta est. et i})::Ji qηi<leιn 

cι·ncifigunt en11ι peι· hoc quod 
a11atlιeωatizant et tolleι·e Yoln11t 
doctι·inanι ipsius. ille antenιlllelior 
illis oιnnibns ω11stitutus ρaιιlu
luin deficiens snrgit et Yiνens gen
tibns, quae accepennιt })OSSC νi
deι·e, appaι·et. 

10 (<1ui) Dielιl 11 constit nti] 
se constitutos gloriantιtr Β 21 f qnae 
(cnltnra) ρeι· Iesnm introdnct-a est] 
latc,iniscl1e 'Yieclergabe des gelanfigen 
ή διά 'Ιησοϋ θεοσέβεια, ygl. Υ. 295, 

6 Koe 28 qnae Β L qni G 
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φησi γάρ 
προφητικού 

μετά 
ήΟους 

Origenes, :\Iattlιauserl.::larιιng 

μεγάλου ' κ ω 
\ 

και πι•εύ-
ματος · ι1οf κωqοί. άκούσατε. καΙ 
οί τυqλοί. άι·αβλέψατε ίδείιι. καi τίς 

5 τυψλο; αυ: η οί παίδές μου, κai 
τίι·ες κωq:οl aλλ' η οί κυριεύοι•τες 

αιΊτώι•; καΙ έτvφλώΟησω• of δοϋλοι 
το·ϋ Οεοϋ« · 1}λθε γaρ 'lησοϋς >>είς 
κρίμα είς το1• κόσμοι• τούτοΙ', ίι•α οί 

1() μι) βλέ:ιο1•τες (είσi δ' ούτοι τά 

έfJι"ΙJ) βλέπωσι καί οί βλέπ01•τες (δ 
'Ισρω)λ) έκείι•οι τυφλοl γέ1•ωι•ται<<. 

τηλικούτου γοϋν φωτος άληiJιΙ·οv 
aνατείλω•τος καi δεικιιύι·τος τοϋ 

15 ί.όγοv α{τοι· καi φάσκοι·τος · >>ίδοv 
ά1•1}ρ, • ΑΙ·ατολι] 0110f1U αvτιp«, οvκ 
είδαν το φιίχ;, έ:rεl ))έτύφλωσε1' α.vτοv; 

1J κακία αvτώι•, καi ούκ iγι•ωσω• 
μ·υση}ρια bεov«, κai παράδοξοι• γε-

20 γέ1•ηται τιp λαιp έκεί1•φ καί τοίς 
έfJι·εσι. ).-ύχι'Ο1' μeι• γaρ fκαστοι• 
τώι• :τροψητώι• τυγχάι•01•τα έώρα 
δ λαός, άι·ατείλω•τα δe τοι• τijς 

δικαιοσvι•ης ijλιοι• ούκ iγ1•ωσω•· διο 

25 καί εί τιι•α έδόκουν έχει1• λύχι•οι•, 
aψnρέΟη aπ' αvτώ1•. »λαο;« δe δ τώι· 
έiJJ•ώι• »δ κα01}με1'0ς εν σκότει 

είδε φώ;ιι, οvχ δποίον δ 'Ισραι)λ 
μικρόι· (μικροι· γaρ φώ; fκαστος ήι• 

30 τώι• :τροqψiiJι•), άλλa »λαος δ καΟι}
μεJ•ο; έ1· σκότει εlδε φώς μέγα«, 

τοι• κύριοι• καί σωτιjρα ήμώ·ι• 'lη
σοvι• Χριστόι•, ov το μέγεΟος φαί
"'εται διατεί1•οι•τος >1άπο πέρατος 

~fattll. 2(),17-19 

3ff Jρs, 42, 18f - S Jol1. 9, 39 - 13 Vgl. Jolι. 1, 9 - lo Sach. 6, 12 -
16f Ygl. Jolι. 1, 10 - ι; Sap. Sal. 2, 2lf - 23f Vgl. .1\ial. 4, 2 -
2σf Ygl. Jer. 25, 10? - 26. 30 l\Iatth. 4, lfi - 3!f Sap. Sal. 8, 1 

16 αύτόν ΚΙ αύτόν l\1 Η αύτό Koe 
21 γάρ <Η 2S-31 ούχ-φώς < :\Ia, 
add. ούχ-φώς μέγα i. m. ~ιc 
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γ?/ς t·l; η) πέρας ιιvτης εvρώστως, 

καl. διοικοvι•το;« τaς Fκκλησίrις >>χρη

στιϋς«. fJτε το πι•εr,ιιιι ιιι~τοϋ πε

πλιίρωΚf' τι)ι• οίκουμέι•ψ, πληρω-
Ιί {)είσης n"j; λεγούσης :rροqητείας, 

>>t~1' ταί; t~σχάτιιις ήμέραις έμφα

J'Ες« lΙσεσ{)ιιι >>το ορος τού {)εοϋ(( • 
,_ , "~~,, 

και ι•υι• »πορευοι•τιιι ε:τ ιιυτο πω•τα 

τa if{)vη«, και fστι τοϋτο Χριστος 

10 'Ιησοϋς. 

11) 

20 

25 

4. Τι)τε Π(!οσψ.{)εψ αvτi[J 

ή μι}τηρ τώι· υίώι• Ζεβεδαίου 

μετa τώ1• υί ώ1· αvηϊς 

καl τά έξ1]ς 

4. Τ1ιιιc acce.ς8ίt arl eunι ιnrιter 
filiortιιιι ZeiJαlaeί cunι filiis <>"lιis 

adorans et ]Jetens aliquid ab eo. 
ille α·ιιte111 l[ixit ei : quid ι:is / dicit 
ei: dic ut selleant hi duo filii ιnei 
u1~us ad ιlexteranι et alter arl sini-
8tran~ i1ι regno ttιo. respωιdens 
autem Ι estιs di ;vt:t eis: 11 escitis 
q1ιicl ]Jefatis. potestis bibere cali
cenι quenι ego bibitur1ιs s1ιιη α1ιt 

baρtisιιιun~ baρtizari qtιoll ego ba
ptizabor ? clicunt ei: ]Joss'lιnι·ιιs. clicit 
eis: caliceιn φιίrle11ι 11~euιιι bibetis 
et baptisιnωιι ba ρtizαbίιιι1·ιιi, sedere 
αιιte1ιι ad ll extera nι ιιι eaιι~ et ad 
si1ιistnιιn 1101ι e8t ?ιιe'Ιt1ΙΙ dare ι·obi8, 
sed q-ιιibtιs ρω·αt1ι1n est α patre 

έως του i meo. 
30 άκοvσαντες δέ οί δέκα 1/γα-

6f Jes. 2, 2 - 21f Znm Text vgl. zn S. 481, 13 

8 αύτώ Μ 11 νorhι>r περί τών 11 Τιιnc] ΧΙΙΙ ,:;ρcnndnm !l1att11n. 
vίών Ζεβεδαίοv Η In illo teιnpon' L I ι'urn] ihιn L 

12 cuzn + dιιobus L liJ dicit] dixit Β 
17 dexterarn <tnaιn)? Diehl, vgl. 
Ζ. 26 18-29 respondens-ιneo] 
Omelia Origenis de eade!l1lectione L 
19 eis < G 22. 2iJ baptisn!O Β 
22/23 baptizabo G 2iJ baptiza.-
mini G 2ί \"Οbί~ < G 

713 
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νάΚτ1]Gα1' :'"tfl}t τών δύο aδελ · 
φών (20, 20-24). το δ' 8μοιοι• 

αύτιp καί ό .11iiρκος aι•έγραψε 
τούτοv το ι• τρό:τοι•' ΙΙΚαt ~ροσ-

' '[,ι β ' 5 πορευοι•τω αυτφ ακω ος και 

'[, ι • • ' Ζ β δ ι ' ωωΨη; οι υιοι ε ε αιου κια 

λέγουσιιι αύτq)ι; καi τά έξi'jς lως 

του ΙΙijρξω·το άγαι•ακτείι• :τεiJi 'Ιακώ

βου καΙ Ίωάι'Ι'ΟV". 
10 "Αξιοι• έι• τοίς προκειμέι•οις 

ζητijσαι ι·ούι· ούκ εvκαταφρόvητοι•καί 
&ληfiώς εvαγγελίφ πρέ~οι•τα 'Ιησοϋ 

Χριστού. <:τροπαρεDέμει?α δi τού

το,) έ:τεi το ρητοι• τοϊς μiι· ά-

15 ~λουστέροις 
καi ~άι•τη aκεραίοις 
καi βάΙJη fJεov καί τώι• γραφώv 

αvτού μ ή έ~ισταμένοι.ς ζητείι· έμ
φαΛ·ει άπλότητα aξιώσεώς <τιι•ος) 

20 καi τijς :τρο; αvτήι• του Ίησοv &πα
κρίσεως. τοίς δi κllιι έ~ί ποσοιι 

δυι•αμέι·οι; βασανίζειι• προβλήματα 

25 

ό αvτόfJει• έμq:αιι•όμΗ'Ο; ι•οίiς 
β , , \ ' ... ' ' 'δ' ραχυς εστι και ευτεΑ.ης και ου εν 

έχωι· <ιιέγα), 
3U μά).ιστα 8τε 'Ιησοvς a.:-τοκρίιιεται 

Dignunι est in loco praesenti 
qnaerere sensuω non contenφti
bilem, sed vere dignum evangelio 
Chι·isti. lωc auteω pi'aen1isi, 
quoniaω textus siωplicibus qui
dem 

et altitudines dei et scripturarunι 
eius nescientibus quaerere, siω
plicitatem postulationis alicuius 
ostendit, et responsionem simpli
cem Clιristi ad eaω. his autem, 
qιιί vel ex aliqna parte scriptm·a
runι pωpositiones discιιtere pos
snnt, 
profιιndior et spiritalis ostenditur 
intellectus. 
qui eι·go hinc ostenditur sensus 
brevis et contemptibilis est et 
nihil habens magnum. 

4 )laι·c. 10, 35 - 17 Vgl. Ι. Κω·. 2, 10 

(i οί < )Ι 11 νοϋν πc νϋν ?.Ι πa 
12 πρiποι•τα Hu, ygJ. Jat. πρέποι• τοϋ 

Η πρέποι• :\Ι ι:~ (:rρο:rαρεθέμεθα 

δέ τούτο> ΚΙ, \'gl. Jat. 19 (τινο;) 

Die\J.l ΚΙ Koe, vgl. lat. 23f (τών 
γραφών βα&ύτερο; καί :rνειοματικος iμ

rrαίvεται vοϋ;) Koe, ,·gl. lat. 2'ί' ό 

(oiJv) Koe, vgl. lat. 29 (μέγα) Κ1 

Koe, ygJ. \at. 

10 praesenti Ioco L 
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άρμόζοι• ιιύτοϋ τι1 μεγιιλω·οίg.. 
ώσπερ γάρ έπί κοσμικής βασιλείας 
f~J' προι.ιγωγt7 δοκοϋσι1• είJ•ιιι οί 

συγκαfJεζόμεJ·οι τιp βιισιλεί EJ' τfi 

5 βασιλικfί έσfJίjτι κα:Οεζομέι•φ καί 
ότιποτοϋι• τώv ηjς βασιλικής πραγ-

' δ' " δόξ ( \ ματωι• ιεποντι, ουτω η κατα 

τψ• λfξη•) qιινταζομ{ι•η ι] ιι1ίτηρ 
τών υlώJ• Ζεβεδα{ου 

10 (1} ώς ό lllϋ.ρκος aJ•έγραψεν 'Ιάκω
βος καί 'ΙωάιΨης) 

άξιούJ• άπό τού σωτijρος τό κα
fJεσfJ·ηι•αι τοι• μέι• έτερω• έκ δ εξ ιών 

αύτου ε1• τfί βασιλε{g. τυγχά-
15 νοντος, τοι• δέ λοιπόι· 'εξ άριστερώ11• 

\ 'δ' \ ;χ '.S:-ξ κιιι ου ει• μει• ηΙ' πιιραυυ ο1•, γυ-

ναίκα (γυι·αικείας) άπο άπλότητος 
καί lδιωτε{ας τοιαύτα ~·ομίζειι• (δείν) 
άξιοϋν. δεδόσ{}ω δi οτι καί οί δύο 

20 aπόστολοι, 
ώς aJ•IJρωποι έτι άτελείς καί μηδέ1• 
νοούντες βαΙJύτερον περί τής βασι
λείας Χριστο·ϋ, τοιαύτα ύπελάμ
βανον περί τών συγκαiJεζομ.έ~·Μ· τίjΊ 

25 'Ιησού· lπάv δέ καί ό 'Ιησούς ώς 
σvγκατατιΙJέμεJ•ος τφ μέγα εlJ•αι το 
καiJεσiJήJ•αί τη•α lκ δεξιώJ• t7 
lξ εύωνύμωJ• αύτού lπαίρrι ηjν 
Cι.ξίωσι1• καί λέγrι · ούκ ο rδα τε τ ί 

30 αίτείσiJε καί ούκ έστιν lμον 
δού1•αι, άλλ' οίς ήτο{μασται 
vπο τού πατρός μου, ζητήσαι 
τις άν συJ•ετός δοκών εlJ•αι άκροα
τής τής γραφής, τί βούλεται I τό 

::;icut cniιn in ι·cgno nιιιn<linli in 
l1onore cssc νίιlcηtιιι·, <ιui scclcnt 
cιιιη regc scιlent e in vest-e rcgali 
et aliqui<l ι·cgaJinιn ncgotionnn 
agcnte, sic nιate1']ilior·ιιnι Zebe(lαei 
(secιιn<luιn sinψliccιη clico tex
tωn) vi<letur 

postιιlaι·c a salvatoι·e, ιιt ιιηιιs 

filioι·uιn snorιnn secleat arl 
dexterarn eins, alter acl 8itιistranι 
in regno ipsins. et nihil fnit ιηi
rιιιη, si ιnulier ex ιnuJiebι·i siιn

pHcitatc vel inι)eritia talia debere 
se peteι·e aestinιavit. pone aιιtenι, 
qιιοηiaηι et ipsi fι·atres 
(secundnnι quod :\farcus exιJoιιit) 
qnasi homines constituti et a.dhιιc 
inperfecti et nihil altιιιn intelle
gentes de regno Clιristi talia 
aι·bitrati sunt de his, qui sede
bunt cunι Iesu : qιιid diceιnus de 
lesιι, qui ostendens ηιagηιηη esse 
sedere aliqneιn acl dextera1n. vel 
ad sinistram suaιn, tollit postula
tioneιu et dicit: nescitis quid pe
tatis et: norι est 1neu1n dare 'l:obis, 
sed quibus paratum est α patre 
nιeo ~ qιιaeret aιιteιη, qni sapiens 
est auclitor scripturae, quid sit 
sedere ad dexterafn Iesu et ad 7 14 

lOf. 20 Ygl. :Marc. 10, 35 - S2f Vgl. Jes. 3, 3 

1 ιfeμόζοιι(τα) Koe 'ί δόξει Koe, 
δόξn l\1 Η 1'ί (γιn•αικelας) ΚΙ, vgl.lat. 
18 κal] veZ lat. Ι lδιωτ{ας Μ Η I (δείν) 
Diehl ΚΙ Koe, vgl. lat. 21 δ.ιιfJeω
ποι + constituti et lat. SS σvνετώς Μ 

19 fratres] lat. la,; άδΕλφο{ st. d.:•rό
στοJ.οι! Koe 20(secιιnc1nm-exponit)] 
vgl. gr. Ζ. lOf 211. [et]? ΚΙ, vgl. gr. 
24/25 sedebant Β 30 νobis <Β 
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καΟέζεσfJαι iκ δεξιών ή έξ 

εvωι•ύμιιη 'lησοϋ έt• τfι βασι
λε ί q. αvτοv. 

τ.·• ' '.λ β' ι\αι :προς τους vπο αμ αιΌt'-

5 τάς γε :ιεριεργότερω• ι}μiiς ταvτα 

ζητείι• 

συι•ακτέοι• τά περi καΟίσεωι• r}ι·α

γεγ(!αμμέι•α fJεoi' ι; τοϋ Χριστού, 

ί't•α τιί βασάιψ τcϊ:ίι· είς τούτο συι·-
10 αγομέι·ωι• καi :ιαρα{Jέσει αύηίJι• 

:ιρός il.λληλα άη.ιτείλαι δυι•ηΟfj μέ
γεfJ6ς τι δι5γματος aπό ά.c:λουστέρου 

:tα(!αδείγματος ί.ηφfJέπο:;. οίοΙ' Et' 
μiι• ηj τρίτη τώι• Βασιλειώι• γέ-

15 γρα:rται δτι )>είπε 11/ιχαfας<< · ))είδοt• 

fJεοι· 'Ισραιjλ καfJήμει•ον έ:ιl fJρ6ι•ου 

αύτοϋ, καl :τiiσα ή στρατιά τοϋ 
οvραι•οϋ είσηίκει :τερl αvτοι• έκ 

δεξιώι• αύτοϋ καl έξ εvωι·ύμωι• 

20 αύτοv« 
καi τά έξιjς · iι· δi ηj δευτέρq. τών 
Πα(!αλειπομέι•ωι· ό αύτο,; Μιχαίας 

ψησl. :ταρα:ι}.ιjσια τούτοις έt• τψ • 
))άκούσατε λ6γοι· κυρίου. εlδον κύ-

25 ριοι• καΟιίμυον έ:ιi fJρ6ι•ου δ6ξης 

αύτού, καi :;r;ilσα δύι·α.ιιις τοϋ ovρa

J'OV ε[στήκει ΕΚ δεξιώι• αvτοϋ καt έξ 
άριστερώ~· αύτοϋ« καl τά έξιjς. καl 
έι• • Hσatq. δέ γέ-ι;ρα:ιται · )>καi 

30 έγέι'Ετο τοϋ iι•ιαvτοv ov ά.c:έΟαι•εν 
Όζίας ό βασι}.εvς εlδοι• τοι• κύριον 
καΟιίμει•οι• έ:ιί #ρ6ι·ου ύψηλού καl 
i:ιηρμέι·οv« καί τά έξfjς. lτι δέ 
καl. έt• τψ LJαvιι)ί. τοιαύτα γέ-

35 γραπται · »ifJεώρουι• έως ο δ fJρ6t•oι 
έτέΟησαι·. καi πα}.αιό,; Ίjιιερώι• έκά-

si11istra111 i1ι regno eiιιs. 

Et 

conveniebat qnidenι congregare, 
quae sunt scri}Jta de sessionibns dei 
vel Chι·isti, ut ex tractatιι eω·um 
< qnae ad hoc congregantur) et ex 
conlatione eorum ad invicem clare
scere posset aliqua dogmatis 
ωagnitndo. sed prolixitatis decli
nandae gratia proponinιus nnum 
* * * quod ))dicit l\Iichaeas«: ))vidi 
deulll Israel sedentem in sede sua, 
et ωnnis nιilitia caeli stabat in 
circuitu eius ad dexteran1 eius et 
sinistraιn ((. 

1;) ΠΙ. Regn. 22, 19 - 2! Π. Paral. 18, 18 - 29 Jes. 6, Ι - 35 Dan. 7, 9 

i κα&ίσεων Diel1l ΚΙ, vgl. Iat. u. 
S. 488. 29 κα&ίσεω; l\IH 18 :τερl 

αιJτόι· < :\Ι :J6 καl + ό l\1 

10 <quae-congιΨgantnr) ΚΙ, 

vgl. gι·. 14f hieι· andert lat.: eι· gibt 
nnι· einen Beleg 1δ ***ΚΙ, vgl. gr. 
16 dm ιeιJ dnm Β 



)[ιιιιJι. 2tι. :?Ο 24 Ί'οιιι. Χ\'Ι. 4 

1?·ητοιι κιιl τι.ί fξιjς. πι1ραπί.ι/σιu 
τούτοις i/στιι• ευeειι• κιιl έι• τι[J 
'Ιεζεκιι)λ κατά ηjι· ύ.ρχιjι• ηjς προ

rητεlιις ιιvτοϋ, r)τε φησlν. ιιύπre-

!i άι·ιιι τοϋ .ση-f_!εώμιιτος τοίi vπερ 
ΚΕψιλιjς ιιι~τώι• (διj).οι• δ' οτι τιuι• 

χεeοt•βίμ) ιiις δρασις λfOov σαπ

ψleον, όμοlω,ιια ·Ορόι·οv lπ' ιιvτοf, 
καl έ:τί τοϋ ό,ιιοιώματος τοίi ·Ορι5-

ΙΟ 1'0'1.1 όμο{ωμα ιiις είδος ύ.ι•Οeι~ποι• 
i11·ω·Οει•«. έι· δέ τι'[) lκιιτοστιp έι·

νάτω Ψιιλμi[> τό ι>εlπει• ό κύριο; 
τιp κvρίφ ,ιιοιι · κάΟου έκ δεξιiϋι• 

,ιιουιι έ,ιψαίι•t:ι κάΟισι1• τοϋ πατρός 
15 κιιl ι'iλλ-φ• τοv σιιιτιjeος κω9εζο

μέJ•ου έκ δεξιιuι· αvτοf. καl πάJ.ιι• έι• 
ι'lλλφ Ψιιλμιp εvχόμF1'Ος ό ΠQΟψιίτης 
ψ1]σl1• · ιιό καΟιίμει•ος έπl τώι• χε-

β ' • ' .α ' ', • {) ' ρου ιμ εμφuι•ηυι«, και παι.·ιι• · ι>ο εος 

20 κάfJ·ηται έπl fJρόι•ου άγ{ου αύτούιι. 

εί δέ κιιί aπο τιϋι• εi-αγγελlωι• πα
ράδειγμα βοv)~ι λαβείι•. uκουε .lfατ
Οα{ου ιl-ι·αγράq'οι·τος τ{ι•α τρόπον ό 

• Ιησοϋς είπε τοίς μαΟ1ιταί; · ι>aμι)ι• 
25 λέγω ύμίν δτι ύμείς οί ιlκο).ουfJιί

σω•τές μοι, έ1• τfj παλιγγε1•εσlq., 
δται• κα-οίσrι ό ·υfός τού &.νθeώπου 
έπί {)ρό1•ου δόξ·η; αύτοϋ(< καί τά 

έξής [καl · »aπάρτι όψεσθε τόν υίόι• 
3ο τού aι·θρώποv Ι κaΟιίμε1•ο1• έκ 

δεξιών τής δυι·άμεως«]. καl ό jJιfατ
fJαίος (καl) ταϋτά rησι1'. »δταν έ).θrι 
ό υfός τού ιlνDριfJπου έι• τfj δόξrι 
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.ι Ezecl1. 1, 25f - 12 Ps. 109,1 - 18 Ps. 79, 1 - 19 Ps. 46, 9 - 2-! l\Iattl1. 
19, 28 - 29 :\lat.t.II. 26, 64 - 32 l\lattl1. 25, 31 

6 δ' < l\1 8 ομο~ l\1 18 φη· 
οι 

σtl\1 26μεΗ 2U-31[καl-διn•άμεως] 

ΚΙ. Ygl. S. 476, 3ff 31-4'ί'6, 6 καl 
ό-δι11•άμεως <Η 32 (καί) Koe 
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αύτοϋ καl :ι:άπeς οί άγγελοι μετ' 
αύτοv, τότε καfJίσει ΕΠt fJρόι•ου 
δόξης αvτοiί« καl τa έξ~jς, καί. 

"ά:ιΔρτι δtρεσΟε τόν υίον τοϋ άν-
5 {}ρώπου καfJι}μενον ΕΚ δεξιών τής 
δυνάμεως«. τό δέ lσοδυJ•αμοϋν αvτιp 

καl ό Μiiρκος άνέγραψειι EJ' τιp »καl 
lJψεσfJε τόν υίόν τοv άιοfJρώ:ι:ου ΕΚ 
δεξιών καfJήμενον τής δυιιάμεως καl 

10 ΕρχόμεJ•ον μετa τών νεφελώι• τοϋ 
ούρανοiί«, καl ό Λουκiiς δέ το ομοιόν 
φησιν EJ' τφ >>άπό γaρ τοv νiίν 
lσται ό υίός του άνfJρώπου καfJή

,ι.ιεJ•ος ΕΚ δεξιώJ• τ1jς δυι•άμεως τοϋ 
15 fJεοϋ<<. 

Παl τί με δεί Επl πι.ειοι· τa 
τοιαύτα σvι•άγειι•,βουλόμενοJ' (μετά) 
η}J' εvτελ1j καΙ άπλουστέρω• καί 

ταπειJΟοτέρu.ν Εκδοχήν περl ηjς EJ' τι] 
2U βασιλείq. κu.-Οίσεως τοϋ Χριστού καl 

τώJ• ΕΚ δεξιώι• ιj Εξ εvωJ'Vμων 
αύτοiί καfJεδουμέJιων παρu.στήσαι 

(καί) μυστικωτέρω•, ίι.' εvλόγως δυ
Jιη{}fί ύπό τών Επί τά fJείu. J•οι}ματα 

<)5 • β ' " , 'ξ {} -- αJ•α αιJ•ειJ• οιω~· τε οι•τω~· ε ετασ η-

ι•αι καί εύρεfhjι•αί τι iiξιον τοϋ 

άJ•ακρίJ•ΟJιτος »:ι:άι•τα« :τJ•ευματικοϋ 
καί )1ύ:ι:' οvδενός« άι•ακριι•ομέJ•ου, 

άι•άλογον ταίς τοϋ Παύλου :ι:ερί 
30 πνευματικώJ• φωJ•αίς (καί :ι:ερl) τών 

εvαγγελικώJΙ ΕροϋJ•τος. ώς γaρ Παϋ

ί.ος κατά τόν πι•ευματικοι• Εκλu.βώι• 
J•όμον τά :ι:ερl τοiί μάνJ•α καl τής 

:\Iatth. 20,20-24 

4 Mattιι. 26, 64 - 'j' 1\Iarc. 14, 62 - 12 Lnc. 22, 69 - 2';f Ygl. Ι. Kor. 
2, 15 - 32 Ygl. Rδm. 7, 14 

1 'ί (μετά) ΚΙ, vgl. ΙΙΙ, 154, 25 
23 (καi) κι Koe 27 άνακρίνοντο; 

Dieιιι, dνακρίναντο; l\I Η 30 φωναίς 
κι φωνόw 1\Ι Η I <καl :ιερί) κι 
:η εVαγγελlων l\1 
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πέτρας κι1ί τοϋ ιίπ' ιιιίτ-ιjς ϋδατύς 

ι{ησι · »κυ.ί :τάι•τες τό υ.ύτό βρώμα 
π1•ευματικόι• έφαγοι•, καί πάντες τό 
αύτό :τόμα :τι•ευιιι1.τικόι• έ:τιο1•· έπι1•ον 

5 γάρ έκ :τι·ευματικijς aκuJ.ουΟούσης 

10 

' < δ' ' :\ < ,, ' :τετρας, η ε πετρα 11ν u Λριστοςcc, 
ούτως είποι άι• 
ό έπί τι)ν πfτρω• ταύτψ fστώ; 

π1•ευματικός 

καί έπί τούτφ ε·ύχαριστώv τφ Dεφ 
καί λέγων καί περί έαυτοv · ιιέστησεν 
iπί πέτραι• τούς πόδας μου. καί 

15 κατεύ0υ1•ε τά διαβ~}μυ.τά μovcc, 
ότι π1•ευματικι} έστιι• ή κάΟισις Dεού 
επι πνευ,ιιατικοv {}ρόι•ου καί ή 

Χριστού όμοίως, 
καί τό ,,εκ δεξιώι• njς δυι•άμ.εωςcc 

20 κα{}έζεσDαι τό1• Χριστόι• πι•ευμα
τικόν έστι1•. 

οvδέι• γάρ 
' -κατα ταυτα 

25 δηλούται περί σωματικιjς κα{)ί. 

σεως, 

(f}ν ώρίσαντο έδρασμόν εlναι έπί 
τών ίσχίωι• έδραζομέ1•ων έπt τ11·ος 
έδρας)· 

30 καί γάρ γελοίο1• διά τό σωματικώς 
ταiJτα ώ1•ομάσDαι νομίζει1• Ορόνους 
τινάς (σωματικώς) εlναι δεδημιουρ-

οηιηίs eι·go, 

qui est 
spiritalis 
et cuιn iudicio vult cιιncta discu
tere, indnbitabiliteι· 

dicet qnoniaιn spiι·italis est sessio 
dei sιφeι· spiι·itali sede, sinιiliteι· 
et.ianι Ohι·isti. 

nihil eniιn 
in oιnnibιιs sessionibus huius
ιnodi dei vel Clιristi 
de coι·poι·ali sessione significat 
SθlΊllO. 

ridicnluιn eninι est pι·opteι· lιas 
corporaliteι· sessiones appellatas 
aestinιare sedes aliquas coι·pora-

2 Ι. Kor. 10, 3f - 13 Ps. 39, 3 - lD Ygl. 1\Iaι·c. 14, 62 - 19ff Vgl. 
Orig. Cat. in Eph. 1, 20ff (ed. Cι·aιner VI, 132, lff): ο'όχ ώς καθεδρών τιιιων .η 

θρόvωv αίσθητών κειμένων έν οόρανοίς κτλ. 

7 ιϊv + indubitαbiliter lat. 8 ταv- 11 indιιbitanter Β < L 32 cοι·-
την< πa 

vgl. lat. 
32 (σωματικώς) Koe, poraliter ρ corporales χ: 
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γημέι•ου;, οvκ οlδα έκ :ιοία; i'λι]ς, 
δεκτικοvς τίjς κιιΟίσεω; τοϋ fJεoiJ 

ι} τοϋ Χριστοv i} τιοv καΟεζομέι•ων 
έκ δεξιώι• i7 έξ εvιιJJ'ύμωι• 

5 ΧριστοίJ, οί; ι]τοίμασε τό τοιοϋτον 
ό :ι;αη]ρ. ούκ οlδα δi εί εvαγέ; 

έστι σωματι:"'όι• ι•ο,ιιίζειv εlι·αι τό 
>•έκ δεξιώι• κιιt έξ εvωιούμωι•« τοϋ 

Οεοϋ lστηκlι·αι η)ι• στρατιuv I ητοϋ 
Hl οvρανοϋ« σωματικώς, I} :ι;άί.ιιι οίε

σ{)αι τού; μiι• σφζομέι·οvς και έ:ι;αι
ι•ουμέι·ου; Λ• τοί; σωματικοί; είι•αι 

δεξιοί; τοϋ βασιί.έω; ι}μώι• '!?]σοϋ 
Χριστοϋ. τοv; δε ψεκτοv; και a:το-

15 ί.ουμέι•οv; έν τοί; aι·άλογοι• τούτοι; 
σωματικοί; εύωνύμοι;. 

5. Άλλu ,ιιιί:rοτε τό μiι• a:ι;ο-
- , \ \ β • ' , 

καταστφ•αι ε:τι τ φ• ασιι.ειαι• α:το-
• β , \ ~ - , ' ,, , 
/.fl ιιl'τa τηι• εαvτου αρχφ• Λριστοι•, 

2U καταργη{)είση; ηj; βασιλεvούση; 

έι• τοϊ; fJι•ητοί; σώιιασι τώJ' άι•· 
{)ρώ:ι;ωι• ά,ιιαρτία; και :τάση; τή; 
άρχούσ·η; τώι· :τoJ''IJQώ1' άρχ1jς καί 
έξοvσία; και δvι·άμεω;, τοϋτ' έστι 

25 τό καfJεσΟι"jι·αι αvτόv »έ:τι fJρόι·ου 

δόξης αvτοϋ«. τό δi και δεξιu 

<και εvώι•vμα) :τοιιjσαι :ι;άι•τα τιp 
{) - n ' ~ ι ' 
εφ, ιι·α μηκετι ?ι σκαιοιι τι :τρο; 

αvτόι•, 
30 τοϋτ' έστι τό έσόμει·οι• έν τοίς >>έκ 

δεξιώv τij; δυι·άμεω;« έσομέι•οι;, 
:ι;ρό; :ι;αράδειγμα μέλλοvσι βλέπειι• 

τό »έκ δεξιώv τιj; δυι•άμεω;« 

liter esse aedίficatas de ιnat.eι·ia 
nescio qna, in qnibns sccleat deus 
vel Clιrist.ιιs eius >el qui αιl ιlex
teraιn. eins sessnri snnt Yel ad sini
stra111. quibns l10c a l>atre τιαrαtιιιn 
est. et nescio si sit *** corporale 
qιιocl clicitur nιilitiaιn caeli stare 
ad dei »clextera111 Yel sinistranιιι, 

aut iteruιn aestiιnarc, qnoniaιn ί 16 
qni salYantιιι· qιιiclcιn et lanclabi-
les snnt, a clextι·is COI'}>oΙ·alibns 
snnt ι·egis nostι·i Ιesιι, ιnali auteιn 
et ι>eι·<liti siιniliter ίη sinistι·is 

coη>oι·alibιιs. 

5. Secl Yide, ne forte cιuod 
clicitιιι· ('lιristιHn rest.itni in regno 
sιιο recipienteιn propriιnn princi
ι>a tnιn. sic intellegeι·e debeannιs, 
nt clestrιιcto peccato. quocl regna
bat in corpoι·ibns ll10I'talibιιs lιο
ιηiηιιηι, ct οηιηi J>rinci patn ιnali
gnarnιn Yirt.utιιnι et. potcstat.e de
strιιct.a, lιoc sit secleι·e Chι·istunι 

))in sede gloriae sιιaeιι; qιιocl aιιtenι 
cleus oιnnia facit ad dexteranι et 
acl sinistτa111, hoc est ιιt iaιn nul
lιιιn ιηalιιιη sit a.nte eunι. 

~~ Ygl. ΠΙ. Regn. 22, 19 - lOf Ygl. :\Iattlι. 25. 33 - 19 Ygl. Lιιc. 
19, 15 - 20 f Ygl. Rδιη. β. 12 - 2:) Ygl. :\Iattlι. 19, 28 - 30. 33 Ygl. :\Iarc. 14, 62 

6 δέ <Η 
1!1 .Υριστόι•, 

26 αύτοϋ v 
νgl. lat. 

1 i άJJ.ά + vide lat. 

*** Koe, vgl. lat. 
2i <καl εύώνvμα) ΚJ, 

:rοιιjσαι] :tοιηθήναι Koe 

6 *** ΚJ, yg}, gr. 9 aιιt κι. 

Ygl. gr. et χ 21122 rι·gnabat J"* < L 
23 et J"* est et L 23 24 maligna-
rum ~·* alienarιιm L 2i et + si Β 
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intcllegat eι·go, φιί )Jotc:-;t, eιni
ncntiaιιι φιicleιn ι·cgni in Ιιrιιιιίηί

bιιs (~Jn·istωn ι·ec·c]~is:>c ct glω·i
ficatunι csse <Hl glω·iιιιη, (ιuanι 

;i lιabιιit ψι·iusφιaιη esset nιunιlns·, 
J>riιιsqιιanι J>eccaι·cnt φιi J>ccca
venιnt, et lιabe})at gloι·iaιn fιpud 
J>atι·cnι: corωn auteιn, qιιί acl
propiant in J>rinιo Yel ίη secιιnclo 

1() Yel in tertio loco, <ιuasi lιonιines 
constitnti secιιndnιn ιnensιιraιn 

sιιaιη lιa})entcs 

καfΗζεσΟαι lκ δfξιώ1• κui έξ seclere αιl ιleJ:terωn yp] ·aι( ~ini-
εύωι•ύμωι• ιιύτοϋ έν ηj βασιί.ε{q. 

15 Χριστού τοϋ Μγοv · oiJς u::ιοκαΟ
ίστησιι· ό Οεός συι•εργ1}σα; αύτοίς 
καi έτοιμάσuς τό έγγίζω• η] Χριστοϋ 
ύ:τεροχfί, ίΊ.' ό μέ1• :τροηγούμε1•ο; 

τώ1• ( ϋ.ίJ.ωι• τιίjι• Χριστιp / iγγιζόι·των 
2() ?l έκ δεξιώ1• καί οίον ά:ττόμενο; 

αύτοv καί κοί.λώμπ•ο; τοίς τοϋ λόγου 
δεξιοίς, ό δέ ί::τοδεέστερος έγγvς τών 
uριστερώι• αύτοϋ. δεξιά δέ δρα εl δύ1·α
σαι 1'01]σαι Χριστοϋ τά uόQατα όι·ομα-

25 ~όμε1•α κτίσματα, uριστερa δέ τά 

όρατά καί σωματικά. ui.i.a Χριστός 
μέν :τάι•τωι• βασιλεύει· ήδη δέ τών 
έγγιζόι•τωι• αύτιp οί μέι• κεκί.1]ρωι•
ται τά δεξιa καl J•οητά, οί δέ τά 

30 aριστερά καi αlσΟητά. καί μ ιί:τοτε 
1l άληΟtΙ'ι) μι/τηρ τώι• vιωι• 
Ζ ε β ε δ α ίο v ( oiJς έκάλεσε Βοαι•ερ
γές ό σωτιίρ, 
·δ έστιι• vίοίβρω•τιjς«), 17 βροιη) (αύ-

35 τι/). μεγάλα κρίι·ασα :τερi τώι• vίώι• 

stranι Cln·isti iιι regno eius, qιιοs 
ι·estit.net cleιιs coopera.ns eis et 
J>aι·ans eis ιιt adpropient eιηinen
tiae (Hn·isti. φιί qιιiclenι })l'aecel
lunt. J>rac ceteris a<l})l'O}>inqιιanti
bιιs Chι·isto, snnt α ιlextrίs (~ln·ist.i, 
Yidelicet· qιιί tangnnt eιιηι et con
iιιncti sιιnt clextι·isi})Sίιιs Yeι·bi, qιιi 

aιιteιn infρι·iores sιιnt α si?ι·i8tri8 

sιιnt eins. clexteraιη auteιn Yicle si 
})Otes intellegpι·e ('ln·isti inYisibi
lenι cι·ea t ιιraηι <η oιnina ta ιη /, sini
stι·anι ant.enι visibileιn et. corpora
lenι. ct (~lιristιιs qniclenι oιnnibιιs 
ι-egnat.; aclpropinqnantiιιιn antenι 

ei qni<laιn clexteι·a soι·tiιιnt.ιn· et 
intellegibilia. alii aιιteιn sinistra 
et sensibilia. et ne foι·te Yeι·a 1na
ter fil·ioruιιz Zebeιlaei ( qιιοs aJψel
laYit filios tonitrιιi CIH·istιιs) 

ιηagniloquentia ΪJ>sa, 
iιιdicans ιnagna ιle fil·iis sιι·ίs Ia-

4ff Vgl. Jol1. 17,5- :!Η Ygl. Rδnι. 1, 211 - 3:!ff Ygl. :\Iaι·c. 3. 17 

1D (ίJ.ίJ.ων-Χριστq1) ΚΙ nacl1 

Diehl Koe, vgl. lat. 34 ή] ή :\1 I 
βροντή] tnagniloquentia lat. I (αότή) 
Di el1l, ,·gl. la t. 

13 (a(l2 /ρ Η Clιι·ί;;tί (\·eι·bi)? 

Diel1l, \'gl. gr. 19. :!:! a] ad G 
23 eίιιs sιιnt L 25 (nominatam) 
Dielιl, vgl. gr. 24 et] l . ..:eιl? ΚΙ. vgl. 
gr. 29 dexteι·am )" 
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u:υτ ης Ίακώβου καί Ίωάι•ι•ου (καί 
γaρ ήσαι• μεγάϊ.οι) καί ύπολαβοϋσα 
αύτοv; τa πρωτεία δvι•ασΟαι έχειι• 
παρa πιϊ.σω• γειΨητfιν φvσιν ώς 

5 χωρήσω•τα; τιjι-,ιιεγcιJ,οφωt•ία~· uvτης' 
προσεί.Οοvσα I ήξίου τόν κvριον, Υι•α 
ίδρvσn τόν μέν έτερον αvτώι• ε κ 
δεξιώι•, τόν δ' αυ.ον eξ εvωι•v

μ ω ι·. ό δέ σωτfιρ διελέγχωt• καί τιjι• 
10 τηλικαύτψ μεγuϊ.όφω~·ω• μητέρα 

τοϋ 'lακιύβου καί • Ιωάι•νοv ώς 
aγι·οοvσω·, τίι'f; οί ύπερέχοντες καί 
δτι 1j τηί.ικαύτη δωρεa χάρις εστί 
(μόι•ου) τοϋ iπί πiiσι Οεοϋ συμ.;τνέον· 

15 τος καί συι•εργοϋJ•τος καί ίδρvοντος εν 

τfj τοια:ύτn ύπεροχj'j, ov; εlδεν lπιτη
δείοvς, είπε τό οvκ οίδατε τί 
αίτείσiJε καί· τό καiJίσαι lκ 
δεξιώι• μοv 1} lξ εvωι•ύμω1' 

20 οvκ lστιι· lμόν δοϋι·αι, άλί.' 
οίς 1ίτοίμασται ύπό τού πα
τρός μου. 

lπιστι]σει δέ ό δυι•άμ.ει•ος τίι·α μέν 
ύπό τοϋ σωτijρος δίδοται, τίι·α δέ 

25 ύπΟ τού πατρός, όρώJ' ότι έστι 

τιJ•ά α ού δοίη άν ό vίός, 
aλi: αύτό; ό πατήρ. εί δέ τοιοϋτόν 
τι πuρίστησι καί τa εύαγγέλια, όπου 
μέι• εισαγοι•τα τό~· σωηίρα εύ-

30 χόμει•οι• περί τιι•ων δυι•άμεων ίνα 
αύτι'[J ύπαρχ0?7 τa αlτψιατα aπό 
τού πατρός' δπου δέ χωρίς εvχής 
ποιοfiι•τα ώ; ήδη έχοι•τα lκείνα 
περί ώι• 1jξlωτο, τολμηρόι• μέν 

2 γάρ + t•eι·e }at. 
14 (μόνου) Diel1l, Ygl. lat. 
17 el:τe] ideo dixit lat. 
26 δοίη Koe δώη l\I Η 
α~·ος :\1 

S aJ.oν Η 
16 οlδeνΗ 

24 δέ <Η 
I άιι ό vίός] 

cobo et Iohanne (nanι et Yere 
ιηagni erant) et aestimans eos 
priιuatunι ]ιabeι·e posse SUl)θl' onι
neιn natιn·anι Jιuιnananι, quasi 
qui potneι·unt capeι·e nιagnilo
quiunι eius, accedens dominunι 717 
precabatur, ut confirnιaret uηιιηι 
quidenι α dextris, alt·eι·unι α sini
stris. salvator auteιn repι·ehcn

dens etiaιn lιuiusmodi ιnagnilo
quentenι matrenι Iacobi et Iolιan-
nis quasi ignoranteιη, qui essent 
eιηinentiores et quoιύam huius
mo(li donunι solius dei est qιιi su
per oωnia est, conspirantis et 
cooperantis et confirnιantis in 
]ιuiusιnodi eminentia quos viderit 
aptos, [et] ideo dixit: nescitis quid 
petatis < et :) sedere αd dexterα1n 
meα1ιL et sinistram 1101~ est meu1n 
dαre vobis, sed quibus pαrαtu1n est 
α pαtre 1neo. 

3 prima GL 
vgl. gr. deum χ 

6 doιninuιn ΚΙ, 
10/11 magnilo-

quentem Koe, vgl. gr. ιnagniloquen
tianι χ 14 donuιn +χάρις gr. 
181 [et] .•. (et :) ΚΙ, vgl. gr. 1D ad 
-sinistram] autem mecιιιn L 
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ζητιjσω, fJμω; Μ ύ δυι·ύ.μει•ο; 
' ,. β , ' - 't ,_, 

μετu ι ι•ι.ιι ειu.; κιιι τιιυτιι t-.,ετα~οε· 

τω. 

ΠΙL(!Ιιστιjσω ()' οίμιιι βοt•ί.ιJμει•ο; ηj 

5 μητρί τι7.ιι•. ι•ίιiιι• Ζεβι.-διι.ίοv καl 

αύτοί;, ίjτι καί Fλει:rει• ιιvτοί; πρό; 

τό πi.ειι7.ισαι τι.ί iι· ιlι•Dριu:rιιι; lιμκτά 
ού τι.ί τυχι)Ι'τιι, ιl:rοκρο?f·ίς εl:rε 

μετι.ί τό ούκ οίδιιτε τί ιιίτείσ·Οε 

111 τό δύι•ιισι?ε πιt·ίι• τό :rοτι}ριο1• 
δ έγιb μi λλω :r. {ι• ε ο• 

(ιj ύJ; ό Μϋ.ρκο; ιlι·έγραψε · ιιδύ-
1'ασ0ε το :r.οτι}ριοιι :rιείιι δ έγώ 

15 πίι•ω 

20 

1} τό βά:ττισμα δ έγώ βαπτίζομαι 
βα:rτισΟtjι•αι ;«) 

25 6. Καί έιι τούτοι.; δέ ζητι}σει τι; 
' ' , , ' , β, 

τι το :rουιριοι· και τι το απ· 

ιιr\)itι·ω· antcιη, φιu<l Yolcns 
ostcn<lcre ιnatι·i Jilionιnι Zebedaei 
ct Ϊ}>sis, qnoniaιn a<llιuc nιinns 
lιabebant <lc ρcι·fectione φιaιη 

lιoιυines μossnnt \1abcre non ιηe
<liocι·es, i<leo re.ιψ01ιd·it }>ostqnaιn 
ιlixerαt: 1ιescitis φιiιl JJetatίs: ρo
te8t·ίs b·ibere cal·ίcenι φιe1η eyo bilJί
t'lιrus s'tωι. 

aut ba]Jt·isnι'lιnι ba.pt·i;;ari φιοιl ego 
ba }Jtizιιbor 1 
denique cuιη ιlixissent possu?ιι'lιs. 
non ita ι·es})OH<lit Clll'istns: cali
ce?1t q·ιιiιle11ι 11ιCU111· bibeι·e potestis, 
seιl ad fntιιraιn eοrιιιη })Crfectio
neιn reS})Ϊ<~iens dixit: ca.lice11ι q·ιιi
de?tt 1neu11ι bibetίs et bιιptistnιιnι 
bιιpt·ίza.bimini. 

6. Aιllnιc anteιn quaereι·e 
O})Ortet inloco lιoc. φιidest calί;ι;et 

13ff Znm Τι'χt νgl. Haιιtscl1 TU. 34, 23 , 69, ι\eι· nιit Griesbacl1 annimmt, 
daJ3 Oι·ίgenes ιlie \\τοι·tc ij-βα:rισθijναι bci ~Iattl1ό.t1S nicl1t gelι'sen lιabe, tι·otz· 
clι-m aiJer in der Ει·klίίι·ηηg dίι· aιιsfίίlη·licl1eι·e Fοι·ηι ιles Gcι\anl(ens aιιs λlaι·lω,; 
bι'handle. Ein \yersιιcl1, ιηίt Iat. (s. aucl1 S. 4ϊ1, 21 f) iιn griecl1isclιen Text die 
\Vorte 1j ώς ό .1/aeκος άι•έγραψε· ~>δύνασfJε το ποτήριον πιείι• δ έγιύ πίι•ω« Ζ. 13-15 
in Κlamnιern zιι sctzen ιιncl clie Foι·tsct.zιιng Ζ. 16f ιϊ τό-βαπτισθιϊι•αι zιιιn 

l\Iat.thίίιιstext zιι scl1lagι'n, scl1eiteι·t an S. 485, 13ff - l\Iarc. 10, 38. 39 

6 καi] ad/ιuc lat. 13 --!82, 1 gι·δJ3· 
t entcils zerstδι·t in l\1 2;) δέ κι, 

νgl. lat. τε :\1 Η 

Origenes Χ 

8, U meclίocn•s] lat. lιat τά τυχόντα 
mίJ3\·erstan(\en Koe 11 calicι'n1 bibeι·e 
G 16 \)aιJtisιnιιm ..• qnocl ΚΙ, 

s. S. 471, 22 baptisιno ... <1uo χ 

17 ba}Jtίzoι· L :?2 clίcit L :?6 lιoc 

< GL 

31 



482 Oι·igcnes, l\Iattl1iίιtserωarung ~lattl1. 20, 20-24 

τισμα, ώ; έτερα άi.λιίJ.αη• (δι•τα 
iψq:ότερα καl ούτω; ώι•ομασ,ιιέι1α) 
καί δεόμει·α ού τijς τvχοvσης δυ
ι·άμεω; τijς τοϋ πιομ.έι•ου η τοϋ 
β _Q ι ' ι , 5 απτισ·υησομει•ου, και πιομει•ου ουκ 

άλλο ποηίριοι• ι] δ έμελλε πίι•ειν 
ό 'Ιησοϋς βαπτισΟησομέι•ου τε παρα
πλησίως βάπτισμα, δ αύτός έμελλε 
βαπτίζεσΟαι ό κύριος. 

10 οί πολλοί μέι• οvν τά άμφότερα 
i1γοvσιν είς τψ• κατa το μαρτύριον 
οίκοJ•ομίαι•, ού παριστάι•τcς οϋτε εl 
δύο έπιι•οίας lχει δηλουμέι•ας διά 
τώι• δύο όι•ομάτωι· έν τfί vποστάσει 

15 τttγχω•όντΜ', οί.Ιτ' εl δύι•αται καl 
δύο δη).οίJσΟαι έν τούτοις πράγματα. 

1}μείς δέ I ούκ άποδοκιμάζομεν μέι• 
κιιί ταύτψ τι}ι• έκδοχήι•, έφίστα
μεν δέ 

20 cί δύι•αται καl άλλο τι δηλοίJι• παρa 
ταϋτα τa δύο όι·όματα. καί έπεl 

.. , ,. ' - , β- δ • 
ποι.υ εστι το ι•ιψ ακρι ω; ιαι.α-

βείν περί αύτώι•, όί.ίγα εl; τό στijι•αι 
τa έμq:αο·όμηα 1}μίν παραση}σομειι 

25 είς τον τόπον. 
καl εί; μέν το δη).οvσΟαι έν τούτοις 

το μαρτύριοι• ού μόι•φ χρ1ίσεταί τις 
τcp >>πάτερ, Εί δυJ•ατόι•, παρένεγκε 

quid est ba ptisιnunι. qηasi distent 
eninι ab inviceιn, sic ηtruιnque 
est noιninatuιn. 

1nulti eniιn ηtrnnιqne dicunt ad 
passionenι JnaJ"tyrii pertineι·e non 
acltendentes, quonianι nisi dιtos 
et diversos intellectns ostenderent 
calix et baptisιnιπn, 
nu1nqua])} utru]})que no]}}iιιaretur. 

nos autenι et istanι qηi(1enι tradi- ίΙS 

tione1n non reprobaJηus, alteram 
antenι statui1nns: 

qnonianι calix qηide111 ipsa passio 
intellegitιn· esse doloruιn. quod 
confir111atηr non solu1n eo exeιn-

21ff YgJ. Hieι·. in ~Iatth. 155 C: >>cαlicetι~« iιι scriptιιris dit•inis passionet» 
intellegitntιs -· »pater, si possibile est, traιιseat calix iste α 11~e«, et in psalιno: 
»quid retrib?ιaιι~ ιlοιι~i1ιο pro oιι~nibus quae retribuit ?Ι~ilιi? calicetn salutaris 
accipia1n et ιιο1ιιen dωnini inι•ocabo«, statiιι~que iιιfert, quis iste sit cali:ι;: 

»pretiosa iιι coιιspecttι doιιιini 1ι~ors sanctortιιn eius« - 28 :\Iat.th. 26, 39 yg]. 
:\Iarc. 14, 30 

ι (όιιτα-ιiJι•ομασμέι•α) Koe, ygJ. 
lat. 4 τίjς < :\Ι ; ό < πa 11 Ι. ).έ
γοvσιιι? ΚΙ, ygJ. Jat. ιι. Epl1. 5, 32 
(άιι)άγοvσιιι Koe 14 έι•] έιι :\Ι 

ι !)apti;;rnus Β ιο l. ducιιnt ? 

Diehl, vgl. gr. ιs alterarn χ* 
alterurn ρ 26 calix Cfu. iμse 

... dolorurn] gr. ltiίJ•zt ? 



;Ί[atth. 20, 20-24 

τοϋτο τύ :τοτιί!!ωι• ά:ι:' lμov••. ιίι.; 
t~:ιι:ιιίι•ω; :1/J'fJ,IIf')'OJΙ v:rό τοv ι1ι·ιι. 

ι)ηομ/ι·ου τοι\; lι• τι~ μιιρτι·gίφ 
, - ~ ., ι t- ι 

αγι•>ι•ιι;, n•J:; τι; n!:rιn ι•:ιομειι•ιι; 

;; τιl. κιιτa τι)ι• /ι• τι~ ιιιιgη•!!ίψ :τει
gιισμόιι :τάιτrι τa :rgοσιιγι)μει·υ. ιιι~τι~, 

αυ.α κιιί τιy lι• έκιιτοστιy :ι:ει·τεκuι

ι)f·κιίτι? Ψuί.μι~ είρ?jμέι·ι!J · >>τί άι·τα

:ιοδώσω τip κι•ρίφ :ι:εgί :rάι·τωι• 
10 ιJJι• ιi.ι·τιι:rέδι•Jκέ μοι; :ι:οτιίgιοv σω

τηρίου ί.ψj'ο,ιιαι. κuί τι) ϋι•ομu κυ

ρίου 1-:ιικuί.έσομαιιι. >>τa; εύχά; μου 
τip κι·ρίφ ά:ιοδι!Jσω έι·uιτίοι• :ιιιι•τό; 
-"-,- ι ~ ' 

του ι.ιιου uυτοι•ιι. ••τιμιο; ει·αι-τιοιι 

15 κt•ρίου ό fJάι·uτο; τιίjJ• όσίωι• υ.ύτοvιι. 
οί:δέ1• γaρ δω·άμε{)α :τί.εϊοι• ά..-το

δοvι·α.ι τιy κ1.:ρίφ έq.' οί; ειiψJγε

τιίDημει• 1} το τοϋ σωτηρίου :ι:ο
τιίριοι· :ιροΟ·ύμω; ί.αβεϊι• κul έ:ιι-

20 καί.έσα.σDαι τό τοϋ κυρίου οι•ομα 
t·ί; τό :ιιείι• αύτό · έι• ι[; t1κ:ι:ιι•ομέ1ψ 
ά:ιοδίδωσί τι; τa; εύχa; αrτοϋ 
:ι:άσα; »τιp κυρίφ έι·ιιι·τίοι· :rαι·το; 

τού ).αού αύτοϋι•. σιψίiJ; δέ έδίδαξεν 

2;) έν τούτοι; ότι το :τοτι}ριοι• (το 
μαρτύριόι· > έστιι• ό έ:ι:αγαγd.ιι• τοίς 
κr.ιτa το :ιοτιίριοι• το »τίμιος έι·αι·
τίοv κυρίου ό {)άι·ατο; τιίjι• όσίωv 

αvτοvιι. ηj δέ έ:ιιι·οίq. τό μαρτύριοι• 
30 δύο έστίι•, ώι· τό μέJ' ε,, καί.είται 

»:τοη}ριον σωτηρίουιι, το δέ ί.οι

:τον βά:ττισμα. καί καfJό μέιι 
~ ' ' ' ι Ί.':tομει-ει τι; τους :τοιΌυ;, ποτη-

483 

plo ψ10ιl ιlif'it : pat<:ι·, Ri JJoι:;:-;iJJile 
e:;t, tnιnsfcι· ι·ιιliι·cηι Jnιnc a ωeιι, 
ψιi cιιιη ιlolω·ilnι>~ }Ji!Jitnι· aiJ eo. 
φιi suscipit ιψι·tιιιηcη ωart~τii, 

ιloncc lJibcrit Νιιη snstincn:-; ίη 

teιιψtationo nιaι·t,γrii uniYcrsa 
φιac inf'cnιntnι·; seιl ctiaιη eo, 
φιοιl in nlio loC'O ιlic·ituι·: . qnicl 
ι·etri!Jιtaιn ιlοιηίηο }Jro oιηniiJus 

cιuae ι·etribιιit ιηil!i 1 calίceιn salu
tιιris ac·c,ipiaιη, et ηοιηeη doιnini 
inYocalJo•<. ,,,·ota ιnea cloιnino recl
claιn in cons}Jcc·tn οιηηίs }Jopnli 
eiιιsιι, "ρretiosa in COllS}JCctn clo
ιnini ιnors sanι'tOI'\1111 eiιιsrι. nil1il 
eniιn, clignnιn ι·eclcleι·e }Jossιιιnus 

ιleo }JΙ'Ο οιηηibιιs bonis, c1uae fecit 
in nobis, nisi nt ι'aliι'en1 salιιtaι·is 
}Jι·oιnpt.e sιιscipia.nιιιs et nωnen 
ιloιnini in,·oc·cιnn:;, nt possiιnns 
ιnagnιιniιniteι· bibeι·e eιιιη; in quo 
bibenclo Yota nostι·a ι·eclclinιus 

>Jcloωino in ωη:φectιι onιnis po
}Jιtli einsιι, l}}anifeste a.nteιn osten
clit in l1is, qιιoniaιn c·alix: ιηart~·

ι·iιιιη est, ex: eo φιοιl st.at.iιn pι·op
teι· bibitιιιn caliteιn aclclidit sic: 
>ψι·etiosa in ωnsιJectιι clωnini 
ιηοrs sanctornιn eins<<. intellectιι 
autenι oιnne ιnar(yτinnι dιφlex: 
est, ctuornnι ηιηιηι Yocatuι· J>calix: 
salutarisιι, ι·eliqιιnιn anteιιι bap
tisnιa. et l1oc qnicleιn φιοιl qnis 

~ Ps. 115, 3f - 12 Ps. 115, 9 - 14. 23. 2ϊ Ps. 115, 6 

:) [τι.ί] Koe 16 :τί.είοιι] ιliyt~unι 

lat. 21 τό + possitι~us tιMιgιtaιιin~iter 
lat. 22 ά:τοδίδοσι Η 2.J,26 (τό 

μαrzτι(ριοι• _. ΚΙ nach Ηιt. ,·gl. lat. 
:?ϊ τό 1 + bibitωι~ lat. 29 τό] ωιιιιe 

!at.. :Jo δύο] dtιplex lat. 

ί inferιnιt-ιtr + item G 8 di-
citnr in alio loco G 18 salntaι·is 
Dielιl ΚΙ. ygJ. gr. ;:alntarem χ 

19 accΪ))iamns Β L 
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ριόν Εστιν Εκ::ω•όμει·ον ύ:-ιό τοϋ 
ιrlροντο; :-ιάι·τα τά :-ιροσαγόμει•α είς 
έαvτόι•, 
• λ β, \ r' ' , 
ω•α αμ ω'Οι•το; και οιοι·ει :-ι:ο·οι•το; 

5 τάς aϊ.γηδόνα; 
καί ιη) ά:-ιωfJουμέι·οv αύτά; μηδέ 
• β,.. " , - {)' δ' α:το αι.ι.οι•το; η εμουι•τος. κα ο ε 

ϋ.φεσιν ί.α,ιιβάι•ει άμαρτημάτωι• ό 
• , β, • , 
vπομειι·ας, α:-ιτισμα εστιν· ει 

' ' {1 , , , ~ 10 γαρ το απτισμα uψεσιν uμαρτη-

μάτωι• l:-ιαγγli.ί.εται, καΟώ; :-ιu(!ει
λψpuμεΙ• ΠΕ(!t τοϋ έν ύδατι καί 

, β , " δ' πΙ·εvματι α.;ττισμuτος, αq;εση• ε 

λαμβά1•ει άμαρτημάτωι• καί ό τό I 
15 τού μαρτυρίου ύ:ωμιίΙ·α; βά:tτισ-

β , \ , ~ 

μα, α:tτισμα το μαρτvριοι• ευ-

λόγως ϊ.έγοιτ' aι•. 
'Ότι δέ il.ιμσι; άμuρτημάτων 

γί1·εται <:-ιαι•τί) τcp τό μαρτύριον 
20 ύπομείι·αΙ•τι, δψ.οι• ΕΚ τού >>:-ι:ά:; δ; 

Εάι• όμοί.ογιjσn t~,. Εμοί έμ:tροσΟει• 

τώι• aι·U(!ώ:-ιωι·, όμοί.ογι]σω κάγώ 
έν αύτcp έμ:tροσUει• τοϋ :-ιατρός μου 

τοϋ έν τοϊ; οvραι·οίς<<. όμοί.ογεί διj 
25 έμ:tροσθεΙ' τοϋ ΕΙ• τοίς οvραι•οί; :-ια

τρός ό σωτι)ΙJ πάι•τα τόι• όμοί.ογι}
σαντα, 

κάν τύχrι :-ιρό τij; όμοi.ογία; ότι:tοτ-
30 οϋν άμαρτώι" εl γάρ τοvς ότι:tοτοϋν 

20 :\Iattl1. 10, 32 

6 καί μ ιί] μ;ι δέ :\1 I ά:ιοθουμέι·ου :\1 
ί ιί Koe Ygi. lat. καί :\Ι Η 11 έ:ιαγ· 
γέi.εται l\1 16 βά:ττισμα τό] 8iιιe du· 
bioip.suιι~ ... bapti8ιnuΙΙ~lat. 19 (:ταν· 
τί) ΚΙ nacl1 Koe, ,·gi. lat. ιι. Ζ. 26 

24 δίι ΚΙ, ,·gl. lat. δέ :\[ Η 26 τόι•] 
hοmiιιeιιι lat. 211 όμοi.ογιίσεω; :\Ι 

perfert doloι·es, calix est queιn 
bibit ωnnis, qui sustinet omnia 
sibi inlata 

nec <reppulitnec) reicit nec evomit 
aliqιιid eοrιιηι. qnocl antem qιιis 
in passione renιissioneιn accipit 
peccatoruιn, ba.ptisιnιιιn est. si 
eniω baptismnιn indιιlgentian1 
peccatornιn pronιittit, sicιιt acce
pinιns cle baptisnιate aquae et 
spiritus, ι·eιnissionenι auteιn acci-
pit peccatorιιιn et qui nιart~rι·ii 71!> 

susciι)it ba])tisιnuιn, sine dnbio 
ipsιιnι ηιaι·t~τiιιηι ι·ationabiliter 

ba ptisnnιnι a ppella tur. 
Qnonianι antenι reιnissio fit 

peccatoruιη onιni nιartyriιιnι su
stinenti, nιanifestιιnι est ex eo 
quocl ait: >>onιnis qui confessus 
fuerit in nιe coranι ])onιinibus, et 
ego confitebor in illo coranι patre 
meo qui est in caelis«. confitetur 
ergo coranι patι·e suo salYator om
nenι Ιιοηιίηeηι, qui confessus 
fuerit 
euιn coranι hoιninibus, 

etsi fιιit ante confessioneιn aliqua 
habens })Cccata. si eninι eos, qui 

2 bibet G L 6 (ι·e1ψιιlίt nec) 
ΚΙ, Ygl. gι·. I nec3] aut Β ί ali
qιιid eorιιm] lat. la:i αύτώv τι fίίι· 

αύτά;? 221 in me ... in illo] me ... 
illιιιn Β 
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ιί.μιιΙJτ/ ι)ι•τα; ύ,ιιο).ογ / ιίσω•τα; οvχ 

δμοί.ογιίσι-·ι. 

οι~κ J!στrιι άί.ιιΟl; τu οι.:τu.; οvι• ϋστι; 
5 ιίμολογιίσει· lι• lμoi« κul τa ~~ιj;. 
ούκ οίμιιι δ' δτι f,ιι.:τροσΟει• τοϋ έν 

οi:ρω·οί:; .:τuτρό:; όμοί.nγιίσει ό σω
τι/ρ τι)ι• ό:τοιψ.:τοτοϋι• έι•οχnι• ύ.μιιρ

τι},ιιατι· :τuρρησιιι~ομέι•ουγaf! (vίοϋ) 

10 έι•ώ.:τιοι• .:τrιτψί; έστιι• ιί ό,ιιοί.ογία 

l:ri τιp ό,ιιοί.ογοv,ιιfι·φ ιίJ; ίιξίφ τιj; 
(Χf!ιστοϋ) i.:τi το~.:τιιτρο; όμοί.nγία;. 

μι} σrιιι·έτω δΕ ήμιί; εί ό σωτι)f! :ταρa 
τrp .1lάf!Κψ καl τιJ .:τοτΙJ'JIΟΙ' .:τίι·ει, 

' 'β' β ,.. ' ' 1;'i και το α;-ιτισμιι α:ηι.,εται ·και γαρ 

ψ·ίκα δ 'ΙωάΙ'Ι'η; >>ήi.θη· εί; :τuσαι• 
.:τεf]ίχωροι• τοϋ 'lοQδάι·ου κ·ιιf!ύσσωι• 
β

, , ~ , ~ 

α;ττισμu μεταιΌια; ει; uφεσιι• αμαρ-

τιώι·«, καl 'lησοϋ; >•.:ταραγίνεται 
20 .:τρο; τον 'ΙωάιΨψ τοϋ βα:ττισΟi'jι•αι 

ύ.:τ' αύτοϋ« οίοι•εl ά:τοί.ουrjμε~·ος τa 
ήμέτερα άμαρτι}ματα, ίν' ι}μεί; τφ 
ί.ουτψp αύτοϋ καΟψ,μσ{)υ)μει•. μύ.λ

λοι• δΕ έμrταίι•εται τό καΟαΙ]ίζεσΟαι 

2ii 1}μil; έ.:τl τιp μαρτυuίφ αίιτίp, καΟο 
'β '~ , - β ' • ~- ' ε α:ττι..,ετο αι·uι.α ωι• ημωι· τα; 

ύ.μα.ρτία.;, ίι•α αuτά; ί.ύση καl άφ' 
ι]μώιι καΙ άq;' έαvτοϋ· διό.:τεΙJ "0 (ά.:τέ
Οαι•εν,) ά.:-ιέ{)αι·ε ηj άμαρτίφ< ι}μιiJιι, 

3ο έ:τεl αύτός ά:τέΟαι•ε >>τΠ ύ.μαρτίψ< ou 
τzj έαυτοϋ άί.ί.ά τfί 1}μετέρq., εί γε 
lχειι• ί.όγοι· τδ τοιοϋτον δόξει τισί . 

aliφιa hal>entcs ι>cccata confcssi 
sιιηι, non confitctnr 
ct Uln·istns cora111 ι>atrc suo, 
ίaηι ηοιι cι·it Υcι·ιΙΙη cιuod ιlixit: 

oιnnis cιui (in) ιιιc ι-onfessιιs fue
ritιι et cetcι·a. alifιs autcιn peccato
ι·enι ιιescio si confitctur Ulιristns 
coι·aιn ι>atl'C sιιο. confessio eninι 
tϊlii gloriantis e::~t ίη conspectu pa
terno sιφer eo, φιcηι confitetur 
qnasi clίgιηιηι (!lιristi confessione 
acl patre111. 

.ι :\Iattlt. 10, 32 - 16 Lιιc. 3, 3 - 19 Ygl. :\Iattlt. 3, 13 - 2., Rδm. 6, 10 

ι άμα!!τ(όντα; όμοί.ογ ;ιjσαντα; 

Dieltl ΚΙ, '·gl. lat.. 9 (ι•ioii> ΚΙ naclt 
Koe, Ygl. lat. 12 (Χριστοiί) Diehl, 
\·gl. )at. 22 ήμεί; + κal Η 
2fόij29 (ιl-rέθανεν) ΚΙ 82 δόξει ΚΙ 
δόξαι 2\Ι Η 

2.; I. confite(bi)tιtJ'? κι, Ygl. gr. 
;) (in) Diehl ΚΙ, Ygl. gr. 6 aιιtem 
... ne>"cio] lat. las ούκ οίδr.ι ι)' Diehi 
11 (ligno L 



486 Origenes, l\Iatt.IΊiίuserklarung :Ίiattl1. 20,20-24 

πεπώκασι δi <κατά ταvτα, ιίι; έμοl 

δοκF.ίι•, καί το> ποτι}ριοι· καl το 
βά.-ιτισμα έβα.-ιτίσfJησω• οί τού Ζε-
β δ , •, , , •u 'δ ' 
ε ιιιοv t:ιοι, επειπερ Ηρω ης ,ιιε1• 

5 d.πέκτω·εΙ' »' Ιάκωβω• τον (d.δελ
φον) 'ΙωάνJ•οv μαχαίρφι, ό δέ •Ρω-

, β • • ( • • 1 'δ δ μαιω1• ασιι.εvς ως η πα ρα οσις ι-

δάσκει) κατεδίκασε τοι• 'ΙωάιΨ?Jιι 
μαρτv(!ούΙ•τα διά το1· τijς άί.η1Jείας 

10 λ6γο1• είς Πάτ,ιιον τιjι• η'jσο1·. διδάσ
κει δέ τά περί τοϋ ,ιιαρτvρίοv έαvτοϋ 
'Ιωάι·ι•η;, μι} ί.έγωι• τίς αvτόι· κατe
δίκασε, 

15 φάσκων έ1• τfί 'Αποκαί:ύψει ταύτα· 
»έγώ 'Ιωάννης, ό aδεί.φός vμών καl 

'' -_Q., 'β 
συγκοιΙ'ωΙ•ο; εν τη ·υι.ιψει και ασι-

ί.είq. καί VΠομοι•fj έν 'fησού, έγεJ•ό
μην έ1• τfί Ι'ιjσφ τ!7 καί.οvμέΙ·n Πάτ-

20 μφ διά τόι• ί.όγο1• τού 1Jεού« 

25 καί τά έξι/;. καί έοικε η} ι• d.ποκά
ί.vψιν 

έν η'j J•ιjσφ τε1Jεωρηκέ1•αι. 
7. Ό δέ προστι1Jεί; μετά τψ• 

aποδεδομέι•ην διιjγησιΙ' 
30 είς τό ποη}ριοι• καί τό βά.-ιτισμα 

τοιαϋτά φησι~• · 

secnndunι haec viclentuι· et cali
ccnι bibisse et baptisnιo lJaptizati 
esse filii Zebedaei, quonianι Hero
des qιιidenι inteι·fecit >>Iacobunι 
fι·atreιn Iolιannis gladio«, inιpera
tor antenι Ronιanoruιn (sicnt do-
cct tι·aclitio) conclenιnavit Iolιan- 720 
nenι clantenι testinιoniιnn Yerbo 
clei in insulam Patιnon, sicut ipse 
de sno ιnartyrio docet, non clicens 
quis eιnn condemnavit, 

sed ubi fnit condenιnatus. 
dicit antenι in Revelatione sna lιoc 
nιodo: »Iolιannes, frater vester et 
socius in tribulatione et in rcgno 
et in patientia Iesu, fui in insula, 
quae vocatur Patιnos, propter 
Yerbnnι dei 
et propter testinιoniunι Iesu Clιri
sti. et fui in spiritu in die doιni
nico, et andivi post nιe voceιn 
nιagnanι quasi t.u}Jaroιι 
et cetera. et ex lιoc intellegitur, 
qnoniaιn reYelationenι lιanc in 
insnla constitιιtns viclit. 

7. λdlιuc aιιteιn acldiιnns 
inxta ea qnae dixinιns: 

1-10 Ygl. Π 225, 7 -IU- lff\τgl. Hicι·. in :Ίiattl1. 155 Ε: quacritur quo
trι.odo calicem tι~artyriifil·i-i Zebedaei, lacobus ι·idelicet et ΙοlιαιΙΙιes, biberi1ιt etc. -
i) Ygl. Act. 12, 2 - i)ff Ygl. Harnack ΤΓ. 42, 4. 24 Α. 2 - 16 Apoc. 1, 9f 

1 (κατά-τό) Koc, \'gl. Iat. 
2 καl2 < l\la 5/6 (άδΕ/.φδv) ΚI, ygJ. 
lat. u. Π 15 ά:rοκαί.ύψΕι + sιια lat .. 
25{26 ά.;τοκάϊ.vψιv + /ια11c .•• coι~-

8/itutus Iat. 2i τεΟαρρηκέvαι Η 

3 es,;e ~·* < L 8 ,·erbo .}'* 
\'eι·bi L Η fιιit] fιιerat G fueι·it Β 
22/23 don1inica Β 
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wσπη! {στι τι βρώμα του σωηjρος, 
' ... ,, ~ 'β- , ~ , 

:Ίε(!ι ο·ιι r.εγει · > ηιοι· ρωμα εστιν ιι·α 

ποιι)σω τι:ί Οέλημα τού πέμtραντό; 
!lf καί τελειώσω αvτοϋ το έργοι•ιι, 

5 οϋτως άι·άί.ογόι• έστι :ιοτι}ριοι• έκεί-
1'ψ τιp βρώματι. a τοί.μηρον μέν διο-

1 , ' - β ' ' ρισαι απο τοιι ρωματο; και παρα-

στιjσαι πρυ.γματικιu;. δμω; δέ δ 
διιι•άμει·ος έπιστησάτω μή:-ιοτε το 

10 ' ' ' ' β - ' δ' με~· :-ιρακτικυι• εστι το ρωμα το ε 

Οεωρητικον το πόμυ.. κατά γάρ το 
έσΟlειν τον Χριστόι•, έι• τψ :-ιοιείν >>το 
{)fί.ημα του πέμψαντοςιι αύτοι• καί 

τεί.ειοϋν έκεlι•οιι >ιτι:ί έργονιι, το καί 
15 π{ι•ειν (αfιτόι• έστο. έι· τψ ι·οείι•) >>το 

Οέί.ημα τοϋ πέμφωτοςιι rιfιτοι• καί 
τεί.ειώσαι αύτοϋ τι}ι· γι·ώσιν. εl δέ 
δύι·αται 1ί ,ιιiι εlς ταύτψ η)ν διαq:οράι• 
άι·αq:έρεσΟαι (καl) το >>?J σάρξ μου 

20 άί.η-θώς έστι βρώσις, καί το αlμά 
μου aί.ηΟώr, έστι :-ιόσι;ιι, 

25 

καί σύ κρη·εί;. ί.έγοι γaρ aν τις 
δτι ά.ί.η-θώς μέ~· βριοσι; 
ή πράξις, aί.η-θώ; δέ πόσις 1J -θεωρία, 

καί δ τούτο φάσκων έρεί δτι 
διά τούτο πρώτον δίδωσι τον >:aρτον 
εύί.ογ1]σας« καί κί.άσας »τοίς μαDη
ταίςιι - έπεl πρώτη εστίν ?J πρaξις, 

30 ' ' - , β' ' ' και μετα τουτο »r.α ω~· ποη}ριοι·, ευ-

χαριση}σα; έδωκεν αύτοί; λέγω~·· 

sicut cst aliφιtι csca (JIIΙ·isti, de 
qιιιι <1icit : ι,nιca cst csca ut facianι 
Yolιιntatein cins <tιιi n1e 1nisit ct 
}>erficianι οpιιs iι>siusιι, sic sccιιn
dιnn aestinιationein cscae illius 
est ctίal!l }>otus. <1uod tcnιcritatis 
qιιi<lcιn cst. alJ esca di1·iωeι·c ct ι·c
bns ipsiι:; ostendcre, tanιen <tui 
1>otest intellegat ne forte qιιοd cst 
in actιι csca sit, qιιοd aιιt.cnι ίη 

consi<leratione }Jotιιs. 111anducare 
est eniιn alιristi: fac·ere Yolιιn
tatell1 eiιιs qιιi Iηisit eιιω et }Jer
ficere opus eius, lJibere autenι: 
sapere secnιιdιnn Yolιιntatenι eins 
qιιi n1isit eιιnιet perficei·e notitiain 
eius. secιιndnn1 lΙanc differentianι 
intellegituι· et qιιοd ait: »caro 1nea 
Yera est esca, et sangιιis Ineus 
Yerus est potuscι, 

esca eniιn vera est aniωarum 
actus, verns aιιtem potιιs est 
agnitio veritatis. 

ideo et prinιιnn dat ιιpanenι bene
dicensα et frangens ))disci pιιlis sιιisιι, 
quoniaιn in }Jrimo loco est actus; 
et post hoc »accipiens calicem et 
gratias agens clixit: bibίte ex hoc 

2. 12f Jolι. 4, 34 - 1Uff Jolι. 6, 55 - 26ff l\Iattlι. 26, 26. 2ί 

2ff :ιερί :ιοτηρlοv καί βα.-ιτlσματο; 
Η i. m. i) έστι + etia1n Iat. 1Η τό 

έσθlειι• τόιι Χριστόν ΚΙ, vgl.lat. τόιι έσfJlοιι
τα έστιν )Ι Η Ιό (αύτόν-ιιοείιι) ΚJ, 

\'gl.lat. ιι. Hu 10 (καί) Koe, vgl. lat. 
20ff άληθώς] vera ο. t-erιιs lat. 
23 βρώσις + aιιin•aru1n lat. Dεωρ{α 

+ ι·erίtatis lat. 30 :ιοτήριοιι + et lat. 

;) e~cae ΚΙ esca ~·* < L 10 sit 
< L 11 ff lat .. las καί γάρ τό έσΟίειι• 
τοiί Χριστού έστιι• έι• τψ :ιοιείιι ... , το 

δi πlνειιι έν τιp σωιτροιιείι• κατά τό 

fJέi.ημα κτi .. Koe 23 ani.ιnarum \'era 
est L 31 (dedit eis et) dixit Κοι•, 
vgl. gr. 
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πίετε έξ αύτοϋ πάι•τες« - έπεί δεί 
τά τών πράξεω1• f!υΟμίσω•τα καί το 
πρακτικοι• κατο(!Uώσαι•τα οϋτως 
όδεύειι• διά τώv πραγμάτω1• καί lπί 

;) {}εωρίω• ιιvτώι•. καί γάρ κατά τον 

προιτι}rψ λέγεται το >>σπείρατε lαυ
τοίς είς δικαιοσύι•ψ, τρυγ1}σατε είς 
καρποΙ' ζωής«, ίνα πρώτω• πράξω
μεJ' το δέον· καί μετά τοϋτό φησι. 

10 >>ψωτίσατε έαυτοίς ψώ; γι•ώσεω;«, 
(ώ;) όδιp γάρ τις μετά το τά 1j{}η 
κα{}ϋ.ραι όδεύοι r1ι• έπί τι)ν γι•ιίJσιν 

καί φωτίζοιτο 

15 έ1• αύηj. I 
/\αί ταύτα δέ παρεκβατικώς ί.έ

ί.εκται διά η)ν Πε(!ί τοϋ ποτηρίου 

βα{}υτέραJ' έξέτα.σιι•. 

καί έιι είκοστip δευτέρφ Ψαί.μιp ί.έ-
20 ί.εκται πρώτοι• μέι• το »ήτοίμασας 

έι•ώπιόι• μου τρά:τεζαν έξ l.ι•ω•τίας 
τώ1• {}λιβόΙ•τωΙ' με«, 

lξij; δέ καί τό· »ποη}ριόι• σου με-

2:1 {)ύσκοι• με ώσεί κράτιστοJ•<ι. μή ύπο-
}. β I δ' < - < ' I .αμ ω•ετω ημα; ο ε1•τυγχαι•ων 

τnδε τfj γραψi'j κρατείι• οτι έχφ}v 

πως διηγήσασ{}αι τά περί τιuν UΙ'α
γεγραμμέι·ωι• κuΟίσεων τού {}εοϋ 1ί 

3ο τοϋ Χριστού. ά.πολογούμε{}α γάρ δτι 
δυσωπijσαι μόι•ον ά..-το τώι• ρητών 
προέκειτο τά περί καΟίσεως καί 

ωηηesιι, qnoniain convenit ι>ri

mιnn quae sunt actns inplei·e et 
opus bοηιιηι clelect.ai·e et sic (per 
O}>era et) ad scientiaιn I'erunι ve
nire. et secundωn ι>ι·oplιetanι sic 
dicit(ur): »seininate vobis ad 
institiaιn et vindeiniate fructuιn 
vitaeιι, ut ι>riιηωη bona opera fa
ciainns; post hoc autenι quocl dicit: 
»inlιnninatc vobis lιnnen scien
tiae«, quasi per via1n eninι quan
dain ι>ostqnanι enιendaverit qnis 
Inoι·es suos proficiscatnr ad scien
tianι et inlunιinetui·. 

Et 

in Psalino vicesinιo secundo 
dictum est primnnι: »praepa
rasti in conspectu 1neo Inensain 
adYersns eos qui tribιιlant me, 
inpinguasti in oleo capιιt nιeumιι, 
et post lιoc et: »poculunι tnu1n 
inebι·ians qιιaηι praeclaruιn est«. 
non aιιtem reprelienclat nos qui 
legit lιaec veι·ba, qιιonianι opor
tuit interpretari qιιoclanιnιodo 

quae de sessionibιιs dicta sunt 
clei vel Christi. respondeinns eni111, 
quonia1n placare tantιι111moclo de 
sc1·iptιιris pωpositιnη fuit cle ses-

6. 10 Hos. 10, 12 - 20 Ps. 22, 5 - 24 Ps. 22, 5 

1 δεί + prίn~uιι~ ιat. I) ι mit 
Koe τοiίτο (ο), νgl. lat.? 11 (ώς) 
κι, ygJ. lat. 19 είκοστί[J + δέ :\Ι 

:!5 με < ιat. 32 καθίσεως ("·ie S. 477, 
25; 489, 4 νοη1 Begriff) sessionibus 
lat. (''·ie 474, ί; 488, 29 νοη den 
Sclιriftι:;tellen) Ειt 

3 delect.arε>? ΚΙ I (}Jer opeι•a 
·~t) κι nach Diehl, Ygl. gr. :> sic] 
qιιi L I <Iicit(ιιΙ·) ΚΙ, \'gl. gr. 
8 opera < G I) Ι. [qιιο(!]? ΚΙ, ygl. gr. 
11 enim < Β L 26 rl'prelιen(ιnt? 

Koe 3:! propositιιs y I ft1i Β 

721 
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ι1:rοστ ιjσιιι τιjι• f1ι·τι·γχάι·οι•τιι u:ro 
η}; τα:rειι·οτlψι; iκδοχή;. ιίί.ί.ψ γaρ 
κιιιρι~ έχριjι• :τψη1γοιψ/ι•φ• τιι•a 
σκlιι•ιι• :rοι ιίσιισfJιιι :rf·ρl καΟ ίσηl); 

!i κιι/ στι1σεοι; κιιl :rερι:rάτου ·Οt·υϋ ίj 
τοϋ Χριστοίi. ϋ:rr-ρ ούκ ιl:"lιιιτεί 'Ι"ί 
:rαροϋσιι διιίγησι;· 
μεγίστη γuρ ιλι• κιιl iiκu.ιρο; έγέι•ετο 
• 'β 8 ., ' • η παρt·κ rισι;. . :rι.ηι• τοvτωιι ι.εχ-

10 Οέt•τωJ' ύ:τι} τού σωτιjρο; :τρο; η]ν 
ι1ξίωσιι• τι]; ,ιιητρο; '/ωάιΨου καΙ 
Ίακιvβου ιj ιιίιτώι• τώι• υίιι1ι• Ζεβε
δαίου 

άκούσα1'τες (φ·ησίJ.·) οί δέκα 
15 7}γrL1·άκτησαι• :rερl τώι· δύο 

ύ.δεϊ.rμίJι• ιύ; ύ.ξιωσάι·τωι• :rροrι
μηΟιjΙ'ΙJ.ι τιiJv ί.οι:τιι)ι·. :rαρc.τιίρει 
δ' δτι κuί 'Ιούδα; έι· τοίς άγω•uκτοϋ

σιι• )}ι• 

20 (καl ύ.ι•t1γρuφε τοϋτο κul ό .lliiρκo;). 
'δ'~ - ~ - ή ' ει ε ει• τοι; uγω•uκτοvσιι• ν μετα 

τώιι λοιπώι• έιΨέα, ,ιιιί;-ιοτε έτι ούδέ
:rω βεβί.ψ~ει ό διάβολος >·εί; τι/ι• καρ· 
δίαι•« αύτοϋ, >Ιίι·α uύτοι•<< τοι• κύριοι• 

25 ήμώιι >Ι:tαραδιprι, ύ.ί.ί.' έτι καl ηj 
, 7 - ~ '" ~ 

:rροαιρεσει ει; τι•η• α:τοστυι.ωι• ο 

Ίούδα; ήι·. 
:roϊ.i.a δi :rερl αύτοϋ έν τοί; :τρο το·ύ-

~ , - , ' "} β' 
τωιι ει;rοι•τες, t•υι• ουκ ε:ται•υ.r.α,ιι α-

30 ι·ομει• :rερl τοϋ κατασκει•άσuι ότι 
. 'Ιούδας :rροαιρέσεω; ι:Jι• ό:τοία; καl 

οί i.oι:rol :τέ:rτωκε καi έι•έ:τεσει• εί; 

τήι• :rαγίδα τοϋ :rοι·ηροϋ, καl ιμί.αρ
γυφίσας καi :rροδού; τοιι σωτιjρα. 

siυnilnιs ct lcgcntcιn ayeι·tcre ιιiJ 
l1 uιnili illa t nι<litione. ιι]tι!ι·iιιR 

aιιtenl tcnηιoι·is cst ρι·inci ιιιιlcιη 

exιιositioncιn faccι·e ιlc se<lcι·c ιlci 
(nut Chι·iι;ti/ ct staι·c ct amiJulaι·e, 
φιοιl non cxigit CXJ10:o:itio I"'acscns. 

et uuιlίe1ιte8 ιlecenι cωιtri8f,ati 

stιnt .ιle ιluobus f;·atribus, quo
nia.ιn l'OgaYenιnt. ccteris se }Jι·ae
}Joni. et Yi<le. qιιonianι et Iudas 
eι·at inter in<lignantes. 

et si intei' indignantes cetel'Os erιιt, 
ne fω·te necdιιιn inιniseι·at diaiJo
lus 11ίη <'Or« eίιιs, ''ιιt tι·adeι·et<c do
ιninιιm. se<l ίη i}Jso ρι·oposito quo 
et ceteri R]Jostoli erat. 

1-lf VgJ. )larc. 10, 41 - 22ff Vgl. Jol1. 13, 2 - 32 \"gl. Ι. Tim. 3. 7 

2 γάρ] δέ Koe, ygJ. lat. 6 ά:ται-
τεί v, \•gl. lat. ά:rήτΕι )1 Η 20 κ11ί 
-.1/ιίρκος]- Hu nacl1 Ζ. 17 J.οι:τύw 

;) <aut Christi) Diel1l ΚΙ Koe. 
vgl. gr. 
poni L 
ygJ. gr. 

1611i se praeponi y* prae· 
21 ceteros <noYem)? ΚΙ, 
2iJ erat ΚΙ erant χ 
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Ό δi 'Ιησούς προσκαί.ε

σάμηος αvτοvς είπε ι•. οί'

δατε δ τι οί άρχο1•τες τών έ

fJ ι·ιίJΙ' κ α τα κυρ ι εύουσ ο• α ύτctΗ' 
5 καl < τά) έξι]; 

lO §ω; τοv 

καl δοϋι·αι η/ι• ψυχ1)ι• αύτοϋ 
J.ύτρω• άντl ποl.ί.ώι• (20, 25-28). 
τούτοις τά lσοδvι·αμοvιτα καί ό 
Μάρκος ύ.1·έγραφει·. έτηρι]σαμε1• δi 

t'J :t , I ""' .. .. , , 15 ωσπερ επ αι.ι.ωι• πι.ειοι•ι•JΙ' και 

η/ν τάξο• τώι• aι•αγεγραμμέι·ων τη· 
ροί3Ι'τας ΜατΟαίον καί Μaρκοι•, εtτε 
Οε'.]απειιί.Jν είτε λόγωι•, οί:τως καi έι•

ταi:Οα. έξιjς γάρ τά aπο τοϋ »μέί.-

20 /.ω ι• δε ό 'Ιησοϋς ύ.ι•αβαlι•ειι• εi; • Ιερο
σόί.υμα [καl] παρέλαβε τοvς δώδεκα 
κατ' lδίαν(( μέχρι τού ))εvΟέω; δε 

άποστέί.λει αvτοv;(( πάιτα τfj τάξει 
τεη}ρηκε καl ό Μό.[!ΚΟς ά:τό του 

25 π}σω• δε fl' ηj όδι~ άι•αβαίι•ω•τες Fίς 
• lεροσόί.υμαα μέχρι τού )ΙεvΟέως 

αύτοι• ά:τοστέί.ί.ει πάί.ιι• ώδειι. σύ δε 
παραΟε/ς τά εύαγγέλια dί.ί.ιίJ.οις 
κατa τοv; τόπους τούτου; καl συγ-

30 κρίι•ωι• avτovς εύφjσει; το ί.εγόμε-
1'01'. καl ό Λουκάς μέ1•τοι έκ μέροt·ς 
το δμοιοι• aι·έγραψε προτάξας αύτiϋι• 
το »έγέι·ετο δέ φιλοι•εικία αύτώι•, τό 

Ι es~ι 8 α~ιteηι con ι-οcαη8 eo8 di xit: 
sciti8 quia prι'ncipes ge1ιtiun1 rlo-
1ninant~ι1· eΟ1'1Ηιι, 

et qιιi 1naiores sιιnt pote8tate1n exer
ce11t iπ eis. norι ita e1·ι't inte1· ?~o.s; 

seιl quicu1nque t•oluerit inter t'08 
1naiω· esse, erit ι·este1· 1ni1ιi8te1·, et 
qιιicιοrιqιιe ωlιιerίt in te1· ι·οs pri1nιιs 
esse. erit ~·esfa serι·~ιs. 

lff Znm Τι•χt ,·gl. Haιιtsclι TU. 34, 2"", 69f; ι\οclι ,·gl. lat. - Η Vgl. 
1\Iarc. 10, 4.5 - lίι :\Iattl1. 20, 17 - 22 l\Iattli. 21, 3 - 2,; :\Iarc. lO, 32 -

26 l\Iarc. ll, 3 - 33 Lnc. 22, 24 

I) (τά) Q 

2ί αύτόν < l\1 
21 [καί] Hu 
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τί; ιιύτώι• (ι1ι· ft/η μεί~ωι·"· έι• τούτοι; 
γιl(Ι t~:τιrι·lρη · »ιί Μ. εί:τει• αι'-τοίς · υί 
βιισι}.εί; τυjι• έΟι·ιίJι• κι•ριεύουσιι• ιιύ

τιuι•. κιιl οί έξουσιι1!;οι•τες ιιίΊτ(;)ι• 
5 ει'.Εργlτυ.ι κυ.}.οfι•τιιι. ύμεί; δέ οι'.χ 

οί'τω;« κιιi τά έξij;. τιιίiτιι μέι• οvι· 
ί.ε ί.έχΟω, ί'ι.' 1jμϋ.:, μ ι) λω·Οιί.ι·n τά 
:τrρi ηjς ίσοδvι•υ.μία; τι;jιι κιιτά τόι• 

τόποι· τετηρημέι·η; Μυ.τΟιιίφ καl 
10 Μάρκφ, καi t:κ μi-(!ot•; τι[; Λουκι7. 

iίδη δέ καi τι)ι• διάι·οιιιι• τιuι• ί.ηο
μ{ι•ωι• 1j,ιιίι• lξετυ.στ{οι·. 

llgοείρητιιι δτι τιuι· παρά τιp 

'Ιησού πρωτείωι· έ:τεδικάζοι•το 'Ιά-

15 κωβο; καi Ίωάi'J•η;, v.ιιί 1}ξίοι'Ι" ί.α
βείν το καΟίσαι έκ δεξιώι· κaί έξ 

εύωι•ύμων αύτοϋ έι• τzί βασιί.είιι- αύ
τοϋ (ιj 1j μ1}τηρ αύτώι• τοϋτο fίτει 
περί aύτών), καί ί.έλεκται 

20 δτι 
lπl τούτοις, ώς καΙ αύτοi τιϋι• παρά 
τιp 'Ιησού :τρωτείωJΙ lπιδικαζόμει•οι, 
οί λοιποi »i]γω·άκτησαν δέκα«, εί 
ύq:αρπάζειν βούί.οι•ται 'Ι,άκωβος κα 

25 'ΙωάιΨης, 
ώ; ύπέρ τοvς ί.οιποi·; δέκυ. δντες, 
τι) ι• πρό; τον , lησοvν κατά τι)~· 

δόξαν εγγύτητα. 
τούτων δέ προειρημέι•ωι• 

30 κατά το εύί.ογοι• ό Ίησοϋς προσκα
λείται ήτοι τοv; άγαι·ακτι}σαι•τας 
δέκα, 

lj καi μετά τών λοιπών δύο, 

35 καi διδάσκει η)ν όδον καfJ' ijν μέγα ς 
καi πρώτό; τις έσται παρά τιp 
{}ε ψ. 

qιιoniaιn 

clιιο fι·atres 

super ceteωs aι)ostolos 
sibi gloriam percipere Yolιιω·int 

indignantibus ceteι·is, inde occa
sionenι acciι)iens Iesus 

ι·egιιlanι iιιstitiae fidelibus ponit, 
qιιωnοdο qιιis aιηιd cleιιnι l)Otest 
obtinere priιnatωn. 

2 Lιιc. 22, 25f - 15ff Vgl. :\Iaι·c. 10, 35ff; l\Iat,t,}1. 20, 20ff 

1 (aJ• εί)η Koe, νgl. Ν Τ cod. 31 Iesus) dns y 
D 7 ίι•α ?!Ι 
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τό δέ ).εγόμει•οι• τοιούτοι• ήι• δτι 
οί μέι• τιav έOι•iiJI' aρχοντες 
(ή >>δοκοϋ~·τeς(( αύτώι• »aρχειν(() 

ούκ άρκούμε~·οι τψ κυριεύειι• τώv 
• ι β ι ' -5 υ:τοτεταγμeη•JJ'. ιαιοτεροι• αυτωv 

κρατείι• Dέί.οι•τες 
καi κατακυριεύουσο• αvτιίιι•. 
• ι I δ' ' ~ c- ' ' 3 ομοιω; ε κrιι ο ι ω; κατα τφ• εν 

τί[J βίψ τούτφ άξίαν έν τοίς έθι•εσι 
10 μεγάλοι ούχ ίσται•ται έ:ri τού 

lξοvσιάζειν τώv ύ:τηκόωJ·, a/J.a 
κατεξω•ιστάμεJ•οι αvτώv κ α τ ε ξ ο υ -
σιάζουσιν αύτιίιι•. 
έv ύμίι• δέ τοίς έμοίς γvωρίμοις μή 

15 έστω ταύτα, fl1Jδέ 
οί άρχι]ι• τιι•α έγκεχειρισμέι•οι τιίιv 
Fί; έμi. :τιστει•όι•των η 
έξουσίαv έι• Ε.κκλησίg. τού :τατρός 
μου καί θεού έχειι• J•ει·ομισμέι•οι 

20 κατακυριευέτωσαv τώι• ίδίων άδeλ
φιίιι• ή κατεξοι•σιαζέτωσαι• τώv 

30 

,, , δ'' -_Q 'β 
επι τψ• ι εμου ·υεοσε ειω• κατα-

:τεφευγότωι•. 

" β ι• ι ' -αι.ι. ει:Ίερ ουι.εται τι; :ταρα τψ 

:r,ατρί ,ιιοv κρι01jJ'αι ι ιέ γ α ς καί 
συγκρίσει τώι= έαυτοv άδελcμί.ηι ύπερ-

35 έχων, πiiσι διακοι•είτω ώι• βούλεται 

3 Ygl. l\Iarc. 10, 42 

18 tξουσίω• + nlique11ι \at. 19 ι•ε-
1'ομισμέι•οι Hn, ,·gl. ]at. 1•ει•ομισμέ· 

νων l\1 Η 

princi]Jes gentiu1ιι 

11011 co11te11t·i regere tantnnι suos 
snbiectos violenter eis <lon1ίnari 

11i tn ntιn·. 

inter vos aut.eιn qιιί estis ιnei (noti) 
11011 en111t l1aec, ne forte 

qιιί >i(lentnr l1abere aliqιιeιn in 
ecclesia J>I'incipatιιnι <lon1ίne11tιιr 
fι·atribus J>I'O}>I'iis vel potestateιn 
in eos exeι·ceant. 

qιιonianι sicnt οηηιίa caι·nalia in 
necessitate snnt ι>osita non in vo
lnntate, spiritalia aιιtem in volu11-
tate non in necessitate, sic et qui 
})I'incipes sunt spiritales, principa
tns eοι·ιιιn ίη dilectio11e su1>iecto
ruιn debet esse positus, 11011 i11 
tiιnoi'e corporali. 
sed et qni volueι·it apud patreιn 
η1eιιη1 maior esse conparatione 
fι·atι·un1 suω·un1 ceterorιnn, effi
ciatur ιninister eοrιιηι, quibus 

Η (noti) Diehl, yg\. gι·. 

27 qιιί < Β 28 sunt < L 
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εlι·uι ,ω-ίζωι•. ι-i δέ κι.ι.ί τώι• πα(!' 
t!μοί Π(!ωτείωι• τι; ό(!έγετιιι, ί'στω 

f11jδει•ο; ΡσrσΟιιι :τ!!ώτο;, ι[.ι :τιιροι• 
δοι•ί.εvειι• .μι) έδοVί.ευσε δουί.είω• τι)ι• 

5 καί f~,. μετριιίτητι κιιί ηί t!:ruιι•ετjj τιι

:τειι•ιjτητι, τοι• τε δου).εvοι•τα ιlψε).ij

σuι διΨιψ{ι•ψ όι•ιjσαι δέ ι} άι•u.-τuϋ
σαι καί τοι\; δοι•ί.ει•ομέι•οv;. ύ δέ 
• Ιουκι:ϊ; βιισιί.εί~ κιιί έξσυσιά-
,. •.ο - • β ' , ' 

ΗΙ .,οι·τιι; ε-υι•ωι• :ru!!ιιι.ιψ αι·ει ει; τοι• 

... ' ') ' ' β ). ' ι.ογοι•, u:τοτ(!ε:rωι• τοι• οι• .uμει·ον 

είι•ιιι έι• τοί; άδεί.qnί; μεί~οι·a μψεί

σΟιιι τι)ι• βυ.σιί.ικι)ν έξουσίuι• ιj τι)v 
τιϋι• έξουσιαζόι·τωι• τι}ς κοί.ιικεία; 

15 έ:τιΟυμίαι·, διδάσκωι• (δ') ιίμϋ.; ίι? 
ιί μέι• ιl.ί.ηΟώ; έι• ιjμίv ιψεί~ωv« γέι•η
τω ιιώ; ό ι•εώτε!!ο;ιι (τουτέστιι· ώ; 
:ιαιδίοι·) ά.-τ).ότητο; κιιl. lσότητο; 

χάριι•, ό δέ ιιι;γοvμει•ο; (οί:τω δέ οlμαι 
2() όι·ομάζειι• τοι• καί.οvμει·οι• έv ταί; 

έκκλησlαις έπlσκο;ι;οι•) ιu; ό« τοίς 

ύ:τηρετουμέι·οις διuκοι•οvμει·ο;. 
Πuί ταvτα μέι• ό τού Οεού δι

δάσκει 1jμϋ.; ί.όγο;. ιjμεί; δέ ljτοι 

25 μι) ι•οοvι•τες το βοvί.ημrι τι}; διδu
σκαί.lα; έι• το·ύτοις Ίησοv ι} κατυ.

qροι·οvι•τε; τώι• ηιί.ικοvτωι• ύ:το
Οηκώv τού σωτijρος, τοιούτοί έσμει• 
ώς έ~·{οτε καi τον τώι• κακίiJ; ιlρχόι•-

30 των έι• τοίς έΟι·εσιι• ύπερβάί.ί.ειι• τϋ
φοι• καί μοι'ΟJ'Ουχί ζητείι• ώς οί βασι
λείς δορυφόρους, καί φοβερούς έαυ
τούς καί δυσπροσίτους μάλιστα τοί; 
πέJ''Ι}σt κατασκεvάζοιιτε;, τοιοϋτοί 

nιlt ι:sse ιnaior. et ψιi ρrίηcίιJι.ι.
tuιιι ιle:;iιlenιt ι:ι:<:Ιι:siιιe, ιleiJct 
ficι·i οιηηiηιη ΗCΙ'ΥΙΙS iιι ltuιnilitιιte 

seι·Yili, ιιt o\)seψιatιιr ωnni\)u:; in 
lιis φιιιc ι)eι·tincnt aιl salutcιn. 

Et l1aec docet nos serιno ιliYi
nus. nos auten1 sive non intelle-. 
gentes ,·olnntateιn dei }Jositaιn in 
scriptuι·is si,·c ι:ontennιentes ta
lem eonιnendationeιn Ol1risti tales 
sι11nus, ut etiaιn nHtloruιn })l'inci
l>ιnn ιnunιli excecleι·e sιφerbian1 
viιleanιuι-, et non solιιm qιιaerimιιs 
sicιιt reges aε.:ies praececlentes et 
teιτibiles nos et aceessu difficiles 
ιnaxime pauperiiHιs exlιibeιnus, 

et tales sunnιs acl eos, qui nos 

!111. 16ff Ygl. Lιιc. 22. 25ff - 28ff Ygl. zn dieser Sclιilflι·rιιng Yon 
Biscltδfen Harnacl.: TU. 42, 4, 13ί f 

14 κοί.ακία; Η l:J <δ'> ΚΙ 30 non soluω] falsclt ,·erst-an-
:?:»f τιj;- Ίησοϋ = lat. dei -SC?'i1Jtω·is ? denes μοt•οt•οι•χi Koe 
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έσμει• προ; αuτού.;, έι•τυγχάι•οηα.; 
?jμίν και περί τιι•ωι• άξιοϋι•τα;, ώ; 

ούδi οί τύρω'1'οι καί f:Υμότεροι τών 
dgχόηωι• προ; τοv; ίκέτα;. καί έστι 

5 γε lδείι• έι• πο/.λαί; ι•ομιζομέι•α!; 
έκκ/.ησίαις, καί μάλιστα ταί; τιίίν 
μειζόι•ων Πόl.Ε(ι)Ι'. τοιJς ιjγουμέι•ους 

τοv }.αοϋ τοίJ 1JεοίJ μηδεμίω· lσο-
ί. , I <" ,, , (! , 
.ογιω• εχοιοτα; η προ; αυτου; 

10 έχω•) έπιτρέ:τοιτα;, {σ{)' οτε και 

τοί; κα/.λίστοι.; τώι• 'Ιησοϋ μαfJη

τιίίι• Μ•~ είι•uι :ι ρο; UVΤΟύς. και ό μiι• 

ά--τόστοJ.ο; τοί; κυρίοις περί τιίίν 
οίκετιίJι• έΙτο).ψ• δίδωσι λέγωι•· »οί 

15 κύριοι, το δίκαιοι• καί τι)ι· ίσότητα 
τοί; δού/.οι; παρέχεσθε, είδότε; οτι 
καί ύμεί; έχετε κύριοι• έι• ούρω·ι~ιι· 
διδάσκει δi καί aι·ιέι•αι τήι• ά.-τειί.ι)ν 

τοv; δεσπότα; κατa τώιι οίκετιί)ι·. 
20 έστι δέ τιι•α; ίδείιι (έπισκόπου;) 

~μώ; ά:τειι.ουvτα.;, οτε μiι• προ
ιrάσει άμαgτία;, ότi δi τιp κατα
r·ροι•είι• τών πτωχώι•, 

ΠU(!U τοι• ά--τοστολικον }.όγω• έν φ 

2;) ί.έί.εκται· J)δεξιu; έδωκαν lμοί καί 
Βαψάβq. κοη•@•ία;, ίΊ·α ψιεί; εlς τά 

έΟι•η, αύτοί δi εί; τήι• περιτομι]ν· 
μόι·ον τώι• πτωχώι• ίι•α μι•ημοι•εύω
μει•ιι, και πάί.ιι• τι)ιι ;τρο; το ι); ύ;το-

311 χειρίου; ίσότητα μήτε έιΨοοίJ~·τα; 
μήτε (ravτa:o,uέι·ov; δτι καθι]κει 

Η Kol. 4, 1 - 2.J Gal. 2, 9f 

2 καΙ] ij Koe 4 ίκέτα; = stιbiec-
tos O(leι·Ias lat. οlκέτα;? !) (έχοντα; 

-έχειν) ΚΙ Koe, γgJ. lat. 12 *** 
Koe, deι· γerιnntet <ιi-τει;τόντα;) lέναι 

:rρό; κτί.. 13 ά:τόστοί.ο; + et ίιιπt 

lat. 20 (i:rισκr):rov;) ΚΙ, \'gl. lat. 

21 όμώ; Η 30 μήτε •.. ιυίτε KOfJ 

μι1δέ ..• μηδέ :ΊΙ Η 

inter}Jellant vel pi'O}Jter aliqnid 
clerη·ecantnr, sicnt nec t~τanni et 
crnc1eliores princ·iιJibιιs nιιιndiali
})us acl sιιbiectos. et est vicle1·e 
in qnibnsclaω ecclesiis, J>raecipue 
civitatιnn Inaxiniai'Uin, }JI'incipes 
}Jopnli Clnist.iani nιιllanι adfabili
tatenι l1abentes Yel habe1·e acl se 
}Jerinittentcs. 724 

et apostolns qniclenι etianι do
nιinis clat ωanclatnm de servis 
dicens: ))donιini, quocl iustunι 

est ct aequιιnι sei'Vis praestate, 
scientes quia et vos lιabetis do
ωinιnn in caelis!ι, docet autem 
et remittere ωinas. 

eρiscopi ante111 quidam cruclelitei· 
coιnnιinantUI·, aliqnando quicle 111 

occasione peccati, aliqnando a u-
eω conteωnentes }Jaιφerιnn cn
ain, 

1 η!] I. et? ΚΙ. \·gl. gι·. 3 1Jι·in
cipibιιs] )at. Yerstanu \"\'Q]J) τώι• aρχόν

των = ιϊ οί ίiρχοvτε; (Diehl), sonst I. 
<ι>χ) principibιιs ΚΙ 16 qιιia] qιιο· 
niam L 1G,'lί !lominnιn] !\m G L 
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ιlτυιιίu.ι• και ισυτητα μάί.ιστα Χρι
στιω·οίς ~!μ:rοί.ιτrύι·σι?rιι, κι.ι.i ~~ξαι

ρέτω; έ1• τοί; ύ:τt·ροχιjΙ• τtΙ'α όΙ•r)μα

τος t!κκλtισιαστικοϋ rιοροϋσι. 
5 γiγψ1:τται γάψ • ίfσιp μέγα; rί, το
σrη5τφ τιι..:τείi•ου σrιηπι)Ι•, καi έΙ·ωοτι 

κι•ρίου ει~φίσει; χι1ριΙ'"· 
lχριjι• δ' ιj,ιιa.; είδέJ•rιι κα.i το 
έ1• Πrιgοιμfuι; οΠτω:: εlgημέΙ''JΙ" 

I • p- • - Jo.' , 0 »:τgο σt.Ψτρι ης V'f/10VTαt Κlll}υ/α Ι..Η'· 

δρό;, καί :τρο δόξη:; τι.ι.:τω·υvταιιι, 
ι!κκλίι'f'tΙ' δέ καί τι) :τερι:τrσείΙ• τιp 

(μέγα) fjροΙ·ί'jσαι ιj εί:τείΙ' ί.rjγοι•, δν 
εί:τει• ό η{)έί.ω;• lαυτο1• δικυ.ιώσα.ι<~ 

),') :τρο; τοΙ• 'lησοvν διδάξω•τα το 
ηιlγα:τιίσει; τοΙ' :τί.ησίοι• σου ι~J; 

έα.vτr)Ι•ιι, δ; οvκ ι/Μσι?η τrp σωτιjρι 
εί:τείΙ•· ηκαi τf; lστf μου :τί.ησίοΙ•;ιι 

έδει δέ καi ά:το Πα·ύί.ου άΙ·εγΙ·ω-
20 κέι•αι τό >ιδυΙ·άμεΙ'Οt έι• βάgει riΙ•αι ι~; 

Χριστοϋ ά:τόστοί.οι, iγει·ιjΟημεν 
1/πιοι έν μέσφ δμιiJι•. ώ; έά1• Tf!O'fo; 
Dάiwϊl} τά έαvτιj; τέκι•αιι, έχριίΙ' μιμι]
σασ{)αι καi το >>ij άμα.ρτfαν έ:τοfησυ. 

25 έμαυτον τu:τει.Ι·ιίJν ίι•α ύμεί; ύψω
Dιjη·ιι; 

Οί ίίρ χ ο ι• τ ε; ο δι• τιiJ Ι' μέ1• 
l {) ι• ώ Ι' κατακι'ριευέτωσα.ν α ύ τ ώ ν, 

τijς δέ έκκί.ησία;δουί.ευέτωσαν αύτ!7. 
30 άί.ί.ά καί οί μεγάλοι μέ1• τώι• 

l{)νιίJν κατεξουσια;έτωσαν αύτών, 

τών δέ :τιστιι)ν άκουέτωσα.~· τοϋ 

CHJll sit scι·iptιιι11: .ιιμιιιηtιιιη Ιlla

gnns es tantιιω lιuιnilia te, et in
Yenie:> g1·atiaιn ι'Ofa)}) {Ιοηιίηο•ι, 

ite111 in Pl'OY('J'JJίi:,;: ··ιιnte ωntri
tionenι extollitιιι· cor νίι·i, et ante 
glorianι }JuιniliatnJ·ιι. 

FrϊΊιci }Je.8 e1·gu yeιιtίωιι (loιni
nentnr eοηιιη. }Πi1ιcipes auteιn 
ecclesiarιnn seπiant sn })(}it.is. sed 
et. ιιιαίοι·e8 ge1ιtί-ιιηι IJotestatem 
exeι·ceant., fi(lelinnι antem an
(liant eunι φιi dicit: >)(liscite ex me 

.') Sir. 3, 18 - 10 Pro~·. 18, 12 - 14 Luc. 11.1, 2!) - 16 Lι1c. 10, 27. \'gl. 
)latth. 22, 39; )laι·c. 12. 31 - 18 Lιtc. Ι Ω, 29 - 20 Ι. Tl1e;;;,.,. 2, ί -

24 ΙΙ. Kor. 11, 7 

5 όσον Η 13 (μέγα) Koe 
2U έκκί.ησίrι; (oi iίρχοντε;) Koe, ~-gl. 

lat. 32 τοϋ) eωι~ qtιi dicit lat. 

;) (jιtanto Β L 6 tanto Β 
31 autem aιtιlίant y* ,._ L 32 ex] 

a L 
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ιψάθετε ά.:τ' έμοϋ, δτι .:τραvς εί,ιιι καί quia ιnitis sιnn et lιunιilis cordeιr, 
τα.:τειι·ός τιϊ καρδί{ι, 
καi εύριίσετε dι•ά."lιιιισιι• ταί; ψυχαί; 
ύμώι•«. παιδεvώμεfJιι δέ καί προ; τό 

5 μιj ά.ποδέχεσfJαι κολακεία; μηδέ 
1jδέως καί.είσfJαι ι';,;το τώι• ά.ι•fJρώ

.:τωι•, έq:' ol; άι· δύξωμει• εv τιι•α; 

.:τε.:τοιηκέι·αι, »εύεργέται«. 

οό ταύτα δέ q:αμεν 

10 ά.ι•ε.:τιστημόι•ω;, τα.:τειι•οiJv έαυτού; 
{)έί.οι•τες ιιύ.:το τιjι• κραταιάv χείρα 

τοϋ fJεov« καί κατά τοι• λόγοι• αύτοϋ 
ύ:rο τι}ι• Ικκί.ησιαστικι}ν διακοι·ίaι• · 
, λ' f'l \ ( ' ' ' "} 
εστι v οτε χρη κατα τφ• α.:τοστο'-1-, , ) , • , I , , 15 κηνq:ω~·ηv ιιτους αμαρταJ•οι•τα; ει•ω-

.:τιοJ' .:τάvτω~·« έί.έγχειι:, ιιίι•α καί οί ί.οι· 
:rοί qόβον έχωση·«. έστι δ' δτε δεί 

χρησάμει•ον τιί lξοvσίg. ιιπαραδοϋι•αίιι 

τιι·α ιιτιp σαται•fj. εl; όί.εΟροι• τιjς 

20 σαρκό;, ϊJ•α το .:τι•εϋμα σωθιj ΕΙ' τtϊ 
1jμέρg. τοϋ κυρίου«. σπω•ίω; δέ το 

τοιοϋτο :rοιητέοι•· ι·ουfJετητέοι• γάρ 

»τούς ά.τάκτοv;« καί παραμυ·θητέοι• 
»τοv; οί.ιγοvιύχου;ι< καί ά.ι·Οεκτέοι· 

25 »τώι• ά.σθει·ιίJι•« καi »προ; πάvτας<< δέ 
μακροΟυμητέοι• καi ούδει·i ιικακοι• 
dι·τi κακού<< ά.."lοδοτέον. και ού χρι} 
1jγείσfJαι lχθροι• εlι•αι τοι• άμαρ
τάι•οι•τα, 

30 ά.i.i.' dκουστέοι• τού ά.."lοστόί.ου ί.έ-
γοι•το;· ιιμιj ώ; lχθροv 1jγείσθε, 
ά.ί.i.ά ι•ουθετείτε ώ; dδεί.q:όι·«. και 
ταύτα :rάι•τα μοι ί.έί.εκται βοvί.ομέ-

non ista dicimιιs 
ut inclinennιs 

ecclesiasticnιn principatιnn; 

est eninι interdunι quando (se
cnndunι Yoceιn apostolicaιη) ιιpec- 725 
cantes coι·anι oιnnibns argιιant, 

nt et ceteri tinιoι·enι habeant<<, 
est alicιuan(lo, ut ιιtens potestate 
sna tradat }Ieccanteιn ιιsatanae in 
interitnnι carnis, nt spiritus sal
''etιιr in clie clonιini Iesu<<. tamen 
raω hoc fieri debet; coι·ripiendi 
cniιn sunt inqιιieti, consolandi 
aιιtem ιψusillaninιes«, sustinencli 
infirnιi, et ιιad οιηηesιι nιagnaniιni-
tas est lιa1Jenda, nulli »ιnalιιηι 11ro 
ηιalοιι ι·ecldendunι, nt ηοη aesti
nιetnr iniιnicus qni peccat, 

sed corripiatnr nt frater. IIaec au
tenι dixiιnιιs ,-olentes ostendere 

1 )lattlt. 11, 29 - S Ygl. Lιιc. 22, 25 - 11 Ι. Petr. 5, 6 - 12 f Ygl. 
Ι. Κ01·. 16, 15f? - l;j Ι. Tim. 5, 20 - 18 Ι. Kor. 5, ;i - 22-27 Ygl. Ι. The,.;,;. 
5, 14f - 31 Π. Tlιess. 3, ι;; 

4 ύμώιι v ήμώΡ :\1 Η ιu τιι•α] {Jff lat. ,-erωίrzt ιι. ιιmschreibt 

pccca~ιteιn lat. 31 1ίγείσθaι Η Elt 16 aι·gιιantιιr Β 20 interitιι y 
:?1 rloιnini + no;;tri L 
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1ψ κατά τοι• ί.όγω• παραστijσαι 8τι 
ov μιμητέω• τιp άρχοι•τι τής έκκλ-η
σίας τοι• ι'iρχοι•τα τώι• έ{)1•ώ1', 

ούδi ζηί.ωτlοι• τούς κατιικvριεVοι•-
5 τιις κuί κι:ιτεξουσιάζοντας καί βuσι

)είς· 

άλλ' δση δύι·ιιμι; κrιί έν τούτοις 
Χριστοι• μιμητέοι• τοι• εύεντεvκτό
τατον καl γυι·αιξiι• όμιί.οϋι•τα καί 

10 παιδlοις έπιτι/)έι•τu χείρας. 
εί καί μείζοι•α όi έχει λόγον το Ίη
σοϋι• βεβί.ηκέι·αι >>ύδωρ είς 1-•ιπτιjρα« 

καί ιιτούς πόδας τώι• μα{)-ητώ1'« κεκα
{)αρκέJ•αι, 

15 'δ. ,J'. • • • • 't: 
ου ε1• •1ττοι• και κατα τηι• ι.εςιν 

άκοvστέοι• αύτοϋ περί τούτωι• ί.έγοι•-
τος· >>ύμείς rωι·είτέ με· ό διδάσκαί.ος 
καί ό κύριος, καί καλώς λέγετε· είμί 
γaριι καί τά έξιjς· διά τούτωι• γάρ δι-

20 δάσκει μιμητάς αvτοϋ τijς έπαιι•ετijς 
ταπει1•ότητος γlι•εσ{)αι τούς μα{)η
τάς. 
τάχα δi καί έπεί κύριος ώι• έδούλεv

σεν ύπiρ άι•{)ρώπων σωτηρίας τip 
25 γέ1•ει ήμώι•, · κατά τοϋτο λέγεται 

>ιμορφήι• δούί.ουιι άι•ειληφέναι καί τε

τα:τειηοκέναι έαυτοι• γε1·ό,ιιει•οι• ))ύπή
κοον μέχρι {)αι·άτοvιι. καί είπερ διά 

τούτο »ό 1Jεος αύτόι• vπερ·ύψωσεJ•ιι, 
30 ό βοvί.όμει·ος VψοίJσ{)αι τά παρα

π).ήσια ποιησάτω τip διa τάδε τιι•ά 
VπερvψοίJσ{)αι. 

Παί γάρ ό vίος τοϋ άν1Jρώ-

quoιl ecclesiaι·uιn })l'incipes pι·in
ci})UilΙ ιnundialiιιnι iιnitatoι·es e~se 
non debent. 

sed 
iιnitaή debent Clιristιιιn accessi
bilenι et nnιlieribus loquentem 
et })Ueris ηιaηιιs inponenteιn 

et discipulis suis })edes lavantem 
atque tergenteιn, 

exeιnplum eis danteιn, 
ut et ipsi similiter faciant fratι·i
bus sιιis. 
forsitan autenι et, quonianι domi
nus constitutus serviebat pro sa
lute honιinuιn generi nostro, pro
pterea dicitur ))formaιn serviιι 
suscepisse et lιunιiliasse se (>>oboe
diens factιιs) usque ad ιnorteιn, 
propter qι10d et deus euιn super
exaltavitιι. qui vult ergo exaltari, 
siιnilia faciat, ut exaltetιιr peι· ea. 

Sicut et filius Jιωninis non 

12ff\"gl. Jolι.13,5- 17 Joh.l3,13f- 23ffYgl.Hiel·.inl\lattlι. 157Β: 

quaιιdo »jortιιatιιBervi accepit« etc. - 26ff Vgl. Plιil. 2, 8f - 33ff Vgl. Hier. 
in 1\Iatth. 157 Β: nota, quod crebro dixitMιB, eun6, qui tιιiniBtret, fil·iu·ιιι appel· 
lari lιorι~iniB 

11 τό] τόν Η ιs κεκαθαρ-

κέναι] lavatιtetι& atque tcrgetιterι~ lat. 
22 suis < G 

factus) ΚΙ, vgl. gr. 
vgl. gr., dominus χ 

2ί (oboediens 
29 deus ΚΙ, 

33et<L 

Η2 
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:του (οvκ 1}λΟει· διακοt•ηΟijναι, 
ιHi..a διάκοι•ιjσαι· έ:τεί) εl καί 

διηκοι•ιίΟη, ψ·ίκα ,,lίγγελοι :τροσijλ
Οοι· καi. διηκόι•ουι• ιιύτip« καί :τά).ιν 

5 διηκοι•ψ'Jη ύ:rο τιjς .1/άρΟα;, άλi.' 
ού διa τοί'το έί.1}λυ0ε το δ ιακω•η
fJ ιjι•αι · 
έ:τεδι]μησε γaρ τιp γέι•ει τώι• άι•Ορώ
πωι•. 

lU ίι·ιι διακοι•ιίσn καί l:τί τοσούτον 
δδεvσn ι>ιακοι·ώι• 1}μιοι• τ!7 σωτηρίf!, 
ώ; δοί't•αι : τι)ι• έαvτοv ψυχ1)ν 

λύτροι• άι•τί :τοί.i.ώι• τώι· :τιστευ

σάι•τωv εί; ιιvτόι·. 
15 καί εί κufJ' ύ:ιόΟεσιι• :ιάπες έ:τί

στει•οι• είς αύτόι•, δεδώκει aι• n}t• 
ψυχιjt• αιΊτοϋ λύτρον άι•τί :τάν
τωιο, 

τίι•ι δέ έδωκε η)ι· ψυχι)ιι αvτού 

20 λύτροv άι·τί :τοΗιοι•; ού γaρ 
δι} τιp Οειp· μι}τι ο~ι· τιp :ποΙ'1J!!<i); 
οvτο; γaρ έκράτει ιjμώι•, iω; δofJ,ij 

ΤΟ ύ:rέρ ιjμώι• αvτip ). ύτ ρο I' 1j TOV 

ΊησοiJ ψvχι}. ά.ϊατη·Οέιοτι (δηλοι·ότι 
25 καί qαι•τασι?έι•τι) ώ; δvι•αμέJ•ψ αvτij; 

κυριεvσαι καί οvχ όρώι•τι δτι ού rέρει 
' ., ' - , , ' β, 

τηι• ε:ιι τψ κατεχεο· αυτφ• ασαιΌΙ'. 

διο κιιί ,,fJάι•uτο; αύτοϋ« δόξα; κεκυ-
' , ι ι ι 

ριευκει·αι ηουκετι κυριε1.1ει« γειΌμεJΌV 

30 (μόι•ου) ''έJ• νεκροί;« έi.ευΟέρου καί 
ίσχυροτέρου ηjς τοϋ Οαι•άτοv έξου-

ι·enit 1ninistrari, sed 1ninistrare; 
naω etsi angeli nιinistι·ayenιnt ei, 
quando ''accesserunt et ιninistra
bant eiιι, etsi ~lartlιa ιuinistraYit 
ei. t.aιnen non ideo Yenit ut 1ni1~i
stretur, 

sed ιιt ministret; et tantuιn crevit 
nιinistrans, ιιt aniιnωn sua1n daret 
reιle1nptione1n pro 1nιιltis qni credi- i26 
derunt in eunι. 

cui dedit a1ιi?nan~ suωιι rede?n
ptίone?n pro 1nulti.s 1 nec enim con
venit (licere: (leo. ne forte ergo 
nιaligno 1 ille eniιu (loιninabatur 
in nobis, donec (laretιn· ei pro 
nobis reιle1nptio anima Ιesιι, (le
ceι)to videlicet et aestinιanti quasi 
possit donιinari eius, et non vi
denti qιιia non poterit sustinere 
in t.encndo eaιn tormenta. propter 
qιιο(l et ''nιors« putans se (loιni
naι·i eiιιs, donιinata non est, qιιo
niaιn erat solus inteι· onιnes ''mor-

3 )lattlΙ. 4, 11 - ;j Ygl. Jol1. 12, 2 - 1:?ff Vgl. Hier. ίη :\lattlΙ. 15ϊ Β: 
Μ 11011 dixit · αιιί1ι~αιιι st~aιιb redeιιφtione1ιb dareo pro οιιbιιibtιs, serl »pro ΙΙbt~ltίs«, id 
est pro lιis, qtιί crerlcre ι•olueriιιt - :?Sf Vgl. Rδm. 6, 9 - 30 Ygl. Ps. Si, 6 

1 (oiJκ-έ:rεi> κι. ,·gl. lat. 
11 όδεύσυ] cι·et·ίt lat. :?1 δή = cοιι-

t•enit dicere. lat.. :?4 t δη).ονότι κai 

φαντασfΗντι) Dielll Κοε>, Ygl. lat. 
30 tμόνοv; ΚΙ, ,·gl. lat .• J έι• + oιιbιti· 
bus lat. 

21 ne < R G 23 )JI'O Χ* < ρ 
:?i quia] quoniam Β 26 po;;~ε-t Β 

31 omnε-s ~·* <L 
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σίιι:;~ κιιί ι-?:rί τοσοιίτηJ• ίσχι•Qοτέ(!ΟV 
t'l \ , , β • ' 
ωστe και ;τω•τα; τοι•; οι•ι.ομει•ους 

ιιvτι~ ύ.κιιί.οι•Οt'ίι· τιijι• κριιτοt'/ι{ι•ωι• 
ί':'lιj τοf Οω•άτου ι){ψιισΟω fί.ευΟε-

;ί ροfι•. οί:Μι• iσχιlοι•το:; κατ' ιιι~τώι• 

έτι τοf ι?ιιι•ιίτοι•. :τι1:; γι1ρ ό μετa τοίJ 

'Ιησού <ι;)ν) ι"ι.~·t·:τίi.ι1:ττι); t:στι τψ 

Οω·άτφ. 

έι• μiι• οvι· τοϊ; έ~ετα~ομfι•οι:; τοίJ 
10 εύαγγt-ί.ίοι• ιjJιτοϊ:; γ{γριι:τται ιj σω

τι)ρ ι]μι7Jι• δt·δωκέι•ιιι τι)ι· έαι•τοίJ 

ψυχ1)ι· ί.1;τροι• άι•τl :τοι.ι.ωΙ'. 

:ταρά δi τι~ ΙΗτψμ ε/'ρψα.ι δτι >ιού 
rDαρτοϊ:. ι"ι.ργι•gίφ κιιl χρι•σίφ. έλυ-

Ι 5 τρώΟημει· iκ τιj; μιιτιιίιι; ι]μι7Jι· ύ.ι•α
στροqιj; :τατ!!ο:ταψιδιίτου. άί.ί.ά τι· 
μίψ uf.ιιu.τιιι· κιιί ό ά:τύστοί.ο; δέ 
ψησι· "τψιj; ιjγοgάσΟητε· μι) γίι•ε
σΟε δοίJί.οι άι·fJgιJJ:τωι·«. ούκοϋι• 1jγο-

20 ράσΟημη μiι• τι~ τιμίφ τοίJ '/ησοϋ 
αf.ιιατι, δέδοτuι δi ί.ύτρο1• ύ:τiρ 
ι]μιϋι• 1] ψυχι) τοίi ι•ίοf τοίJ DeoiJ, καl 
οίfτε το ;τι•είiμα uύτοϋ (:τgότεροι• γάρ 

αύτο :ταρέΟετο τι~ :τατρl ί.Ιγωι•· 
25 ·•:τάτερ. ei; χeϊρά; σου :ταρα.τίΟεμαι 

το :τι•είJμά μουιι) οί:τe το σιϋμα 

(ούδiι• γάρ εΠρομέι· :τω τοιοϋτον :τερl 
α.ύτοϋ γεγραμμέJ•ο1•). 

καl έ:τε/. δέδοται ι] v•υχι) α.vτοϋ λύ-
30 τροι· άι•τl :τοί.ί.ώι•. οvκ έ,ιιει•ε 

δέ :ταρ' έκείιψ φ έδfδοτο 

ί.ύτροι• άι•τl :τοί.ί.ιϋι•, 
διά τοϋτό r·ιισιJ' έι• :τε1·τeκα.ιδεκάτψ 
Ψαi.μψ το "οvκ έγκαταί.είψει; τι)ν 

35 ψυχι]ι• μου είς ίf.δψιι. 

tιιοs libcrιι <~t Γω·tίοι· οιηΙΙί J'ιιtc
stιιtc ιnortis, ct usψιc ιι<lcο fω·

tiω·, ιιt ct un1ncs seψιί ι;c volcntcs 
φιί t<>nebantιιr a ιιιοι·tc lii)CJ'aJ'ct 
a 1nω·te, nillίl valcntc in eis J>οst
ηιοιlιιηι niω·tc. οιηηίs cηίιη q11i 
scφιitn1· ΙesΙΙιη, incoιψrelιcn

sibili~ est η ιnoι·tc. 

<lata aιιte1n aniιna eiιιs in re
ιletιι ptionetιι zιro 111.?ιlf.i8 non lnansit 
apιι<l eιιηι, cιιί fιιeι·at <lata. 

propter ho<> <licit })fO}JIIeta quo
niaιn ,,non <leι·elinqιιes anima1n 
nιeaω in infel'lHtΙnιι. 

13 Ι. Pctr. Ι. ISf 18 Ι. Kor. ί, 23 - 2:> Lιιc. 23, 46 - 34 Ps. 15, 10 

4 ;) ΕJ.ευθεροϋι• ΚΙ, \'gl. lat. άκο
}.οι•θείν )1 Η ί (ι::ιν> Diehl 20 μέι• 

< )1 3:J έν :τεντεκαιδεκάτιρ ψιί.μι)J] 

propheta lat. 

:> a moι·te] lat. la;;: ιΙ:τό τοiί 

θω•rίτοι• ( ι.i:τό τοϋ θανrlτοι•) Koe 
3:) inft-rno Β 

32* 
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Γε1•όμε1•ος δi a:ταξ κατa τον τό
πον ύποιη"Ι]σαιμ' άν τοvς φαντασίg. 
δοξολογίας ηίς περl τού Χριστού 
σvγχέω•τας τa περl τοϋ πρωτοτόκου 

5 πάσης κτίσεως τοίς περl τής ψυ
χής καl τοϋ σώματος 'Ιησού, τάχα 
δi καl τοϋ πι•w!ματος αύτοϋ, καl 
lv πάντη άσύι•Οετον οίομένους εlναι 
το όφΟi1• καl έπιδημήσαν τφ βlφ, 

10 ότι μ1) ύγιιίίς λέγουσι. πυ{)ώμε{)α γι!ρ 
αύτιίίν εί 1j Οειότης τής εlκόνος »τοϋ 
{)εοϋ τοϋ άοράτουιι καl ή vπεροχη τοϋ 

πρωτοτόκου >>πάσης κτ{σεωςιι, εl 
έκείJ•ος έ11 φ ))έκτισται τa πάι•τα τa 

ι5 έ1• τοίς ούρανοίς καl τa έπl njς γής, 
είτε όρατa είτε άόρατα, είτε {)ρό1•οι 
είτε κυριότητες είτε άρχαl είτε έξου
σίαιιι λvτρον έδόΟη ά11τl πολλιίί1•· 
καl τlι•ι έδό{)η έκεlνη λύτροι• πολε-

20 μίφ κατέχοντι ήμiiς αίχμαλώτους 
Jt λάβ 'λ' ''.2' ι:;ως rι το υτρον, και ει ι:;χωρει 

το τηλικοfhον Καt τοσούτον έΥ.είJ•Ος 

λύτροι· άντl τιίίν αίχμα).ώτων λα
βεί1•. καl ού ταvτά ψημι ώς κατα-

25 φροι•ιίίν τijς ψvχtjς Ίησοϋ καl σμι-
' • ' 21 ,' β λ6 ' κρvνωι• αυτην, wιr.a ου μει•ος ταυ-

την μέν κατa το έι•δεχόμει•οι• λύ
τρον δεδόσΟαι ύπο τού όλου σωηj
ρος, η)ν δέ ύπεροχ~)ν καl η)ι• ?Jεό-

30 τητα έκεlι•ην μηδ' άι• δεδυJ•1jσΟαι 

λvτροι• δοi}ή1•αι. πλήι• σι}μεροι• ού 
λύω τον 'Ιησούν ά.-το τού Χριστοϋ, 
άλλa πολλιp πϊ.έον οlδα l1• εl1•αι 
'Ιησούν τό1• Χριστόι• καl τήν ψυχήν 

35 uύτοv προς τον πρωτότοκον >>Πάσης 

41. 1111 Ygl. Kol. ι, ι5f - 35f Ygl. Kol. ι, ι5 

7 αύτοiί e 
10 πv{}ώμεΟα Elt :rυΟόμεΟu :\Ι Η 

:\Iatth. 20, 25-28 
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κτlσεως« άλλά καί τό σώμα αύτοv, 
ιrις :τλέοJ• (εl δεί ούτω; όt•ομάσαι) 

t·ίι•ιιι έ1• όλω• τούτο, 1/περ »ό κολλ'ίό
μFΙ'ος τi[J κυρίψ έt• :τνεvμά έστιν«. 

:i 9. 1\.αί ~κπορεvομέJ•ωι• αv. 
τώ1• άπο Ίεριχώ ήκοί.ούDη
σΗ αvτψ οχί.ιJς :τοί.ύς. 

καί ίδοv δύο τυφλοί κα{}ή • 
μενοι παρά τήt• δδόt•« καί (τά) 

10 έ~ijς (20, 29-30 [34]). 
'Έστω μέ1• καί τά nj; ίστορίας 

... ' \ ' 'λ .<ι;; τωt• κατα το ι• τοποι· α ηv ,1, 

κΙJ.ί έκ:τορeυο,ιιέJψ ά :τ ό τ ί'jς Ί ε ρ ι -
χώ τψ 'Ιησού μετά τώι• μαΟητών 

Ι 5 1}κολοvDηκέJ•αι α ύτ ί[ι δχλω• πολύν. 
καί τυφλοί δύο :ταρά τι}ι• δδόν 
καDεζόμε1•οι njς ά:τό • Ιεριχώ έξόδοv 
ιiκούσαι•τες ότι Ίησοϋς παρ
έρχεται τόι• τόπω• έκeίι•οt•, καί αύτοί 

20 κράξαιτες είρηκέτωσαν· έλέησον 
ήμiiς, κύριε. vίέ Δαvtδιι καί 
συμπεφωιοηκέτωσαν έν τψ κεκρα

γότας τό άι•αγεγραμμέ1·ον είρηκέJ.•αι. 
καl διά τούς τvr λοvς άξιώσω·τας 

25 έλεη{Ηj1•αι στάς δ Ίησοϋς πεφω
J•ηκέτω αύτούς, ί1•α ,111) παράγων 
καί παρερχό,ιιεt•ος αύτούς καλfj άλλά 
καί έστηκώ;, καί πυι•{}ω•όμεt•ος εlρη

κέτω αvτοίς· τί Dέλετε ί1•α ποιή-
30 σω vμίν; η}ν τε άξίωσιJ• ίδικώτε

ροJ• ήδη παριστάντες οί τυφλοί εiρη
κέτωσω• αύτί[J {}έλειι• ίJ•α aJ•oι-

:J Ι. Κοι·. 6, 17 

3 ο:tερ Η 9 (τά) v llέ'στω] 

Yorher ΠεQί τών δύο τvφ).ών Η I μiν < ){ 
13 Ι. καί (έστω) ? ΚΙ 21 vίό; Η 

:?2/23 κεκραγότας ΚΙ Koe, vgl. 
S. 502, 8 κεκραγότες :\1 Η 28 καί1 

< l\1 

9. Et erμedientibu8 eis ab 
Hiericlιo sec1ιtαe s1ιnt ettιn t1ιrbae 
nι1ιltαe. 

Qnae snnt secιtndιnn lιistoriam 
lιιtins loci, in apeι·to consistιιnt. 

5 Et] ΧΙΙΙΙ secnndnm. mattιm. 
In illo tempoι·e L I eis] iHis L 
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γιϋσιι• ά:τό τοίi ΊησοίJ οί όψΟαί.
μ ol αύτιοι·. κιιl ό ιμλύ.ι•Ορω:το; 1jμιϋι• 
καi συμ:τιιΟι)ς σωτι)ρ σ:τλαγχι•ι
σ{) ε i ς f:ιi τοϊ; η•ιrλοϊς, σ:ιJ.αγχι•ι-

5 σΟεiς δ• (οίμαι) τιp :τροειλ?Jψέι•αι 

lκείι·ους τό :τροκαλούμει•ω• τόι• (ίι·· 
οvτως όι•ο,ιιύ.σω) έJ.εον τοίJ Ίησοϋ. I 
~' ~ ' ' ., ' ο:τερ "'' τ υ κεκραγυτας ειρηκει·αι • 
lλέ1Jσο1• ιjμϋ.ς, κύριε, vίe Δα-

ιο t•tδ καl :ιε:ιιστεt•κότα; 1jξιωκέι•αι 
ί1•α ά1•οιγώσιι• οί όιrfJaJ.μol 
αvτίϊη•. άφύ.μει•ο; αύτώι· τιίJ1• όq:Οαί.

μιϋι· (καi) δύι•αμιι· διa της άιrijς 
ίατικι)1• έ1'ΙFIς τοίς όφfJαλμοίς :ιε-

- , ' " ' > p~' la :ιοηJκετω τυυς τt•φι.οv; ω•α ι.ε:ιfι1', 

κάκείι•οι εi•χαρίστω; ljκολουΟηκέ
τωσω• τι'[J • Ζ.ησοίJ. κιιi πιστεύσας τι; 
τούτοις καΙ γι1·ώσκω1• δe τό »laι· ιο) 

:ιιστεύσητε. ού μ ι) σvι•ιjτε«. fκ τοίJ 
20 πε:τιστεt•κέι•αι >Ικατά τι)1• lι.ι•αλογίαι• 

ηjς :τίστεω;« τό σvι•ιέι•αι εlί.·ηq:έτι•), 
καi ευ.ηq·ώς λεγέτω τa περl το·ύ
τιω· κατa τόι• :τερi αύτίί)ι• τ ιjς πίστεως 

Οεμέi.ιοι• :ιερi αlοτώι• lρμψεύωι• 
25 κατa τό )>f:ιίστεvσα. διό υ.άί.ησαι<, 

καi έστω ό τοιοi5το; ού μόι·οι• :ιιστεύ
ωι• τι~ Ίησού καi τοίς κατά τόι• τό
:ιο1' τοϋτοι· άι·αγεγραμμέι'Οις. lι.i.J.a 

καi γιι·ώσκωι• τό1• :ιερl αvτώι• 1•οίiι•. 
30 ό γaρ μέ1•ωι• f1• τ!ί τιjς :τίστεω; άλη

Οείq. καi διa τώι• έργωι• τοίJ λόγου 
Ε,tψέ1'W1' »τιp ).όγψ« Κατa τfιι• > J.ησοίJ 
έ:ιαγγελίαι• γιι·ώσκει »η)1• lι.λιίfJειαι•« 

καi ύπ· αύηjς υ.εvΟεροvται. 

18 Jes. 6, 9? - 2U \"gl. Rδιη. 12, 6 - 2:11 Ygl. HeiJι·. 6. l; Π. Τiω. 2, IS. 
19? - 2:i Ps. ll5, ι - :nrr \·gι. Jolι. s, 3lf 

13 (καί) Koe Η lατρικι)ι• ρ 

16 ηύχαρίστως l\I 23 κατά l\1 w. e. ι-~clι. 
μετά Η 24: (τά) περi Koe 2U τόι•] 

τώι• Η 30 μέι•ον Η 32 iμμέι•οιι Η 

ϊ28 
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1\ιιί ιjμεί; Μ. έ:rεί μι) :rιστεύοι•-
' ~ ' -β • ' η·ς μη• οι• συι•ιηιει• του οt•Ι.ημιιτu; 

τιί)ιι ληομέι•ωι· σιιι•ιlι•τες δF έκ τoii 

πιση·ύειι· συι·ίεμει•, 
5 cμ!{!ε τά ι~:rιαί:rτοι•τιι ιjμίι• t·ί:: τι)ι• τιί · 

:rοι•. ει~ξάμει·οι τί[J (}ι,uμlι•ψ ιjμύ.:; ιl.ϊο 
τοϋ ΚF.Κιιλvq Οιιι ιjμίι· >ιτό εvιιγγ/}.ιοι•((, 
κuΟο χωρuvμf·ι· :ruριιστιίσωμει•. κuί 
:rριϋτιίι• γε κιιτιιι•οιίσω,ιιε1' τί το έκ. 

10 :rορευο,ιιt!ι•ωι• u:ro Ίεριχw T(IJJ' 

μu{)ητώι• τοίi 'Ιησοϋ μετά τοϋ σωηj

ρος ψωλοvΟηκlι·uι u ύτ ιp :rοi:ύι• ί). 

χλοι•. δρα τοίι•ιΨ εί δVι·uσιιι. μεμι•η
μέι•ο:; τιί)ι• ιjμίι· ύ:rιιγο{!εt•Οέι·τωι• εί; 

15 τl)ι• έν τιp κατά ..lot•κaι• εύuγγελίφ 
:ruραβολι)ι• η)ι• ιιilι·Ορω:rι); τι; κuτ-

'β • • ·ι , · · ·ι ε αιιΈν α.-το ερουσu.,.ημ ει; ερι· 

χώ, καί :rεριέ:rεσε λzιστιιί;«. έ:rιστιί
σας λέγει ι· μ ψτοτε καί έι•ταύ'Οα 

20 ΊεριχοJ σύμβολόι• έστι τοϋ :rερι
γείου τύ:του συι•ι}Οως καλουμέι·ου 
κατά τι)1• γριιq ι)ι• κόσμου. 
• , .τ β , , , ·ι 
ο μει• οω• κατα αιι•ωι• ))α:rο ερουσα-

λι)μ είς • Ιεριχι:J<< 'Αδάμ (τουτέσω• 
25 ilιιf}ρω:rος) :rερι:rέ:rτωκε >>}:nστuίςι<. 

διά δέ τούς έι· Ί ε ρ ι χ w :rολλούς 
(:τολύς γάρ όχλο; έι• Ίεριχw) ό 
'Ιησοϋς 1jμώι• άμα τοίς μαfJ·ηταί; γε
J•όμεJ•ος έ·ν αύηj έκ:rορευέσι9ω :rραγ-

30 ματευόμε1•ο; (διά δή τοϋ είς η)ν 
Ί εριχw είσεi.ηJ.υfJέι·αι) το τούς βου-

Qηιιc aιιtcω :φiι·italiteι· nobis Yi
clcntιιι·, 

ιlicannιs. et }Η'iηιιιιιι consideι·c
nnιs. qnicl est quocl clic·it: eyre
cl·ientiiJ·ιι.<:ι disci}Jιtlίs Iesn cnnι i}>so 
Ιesιι rιiJ llίer·iclιo 8ecutue 8~ιnt 

ιωιι t·u1·bae υnιltae. Yίcle ergo. si 
ιneιnon eonnn qnae a nobis snnt 
ιliι·ta a}Jncl LnC'aιn ίη }Jaι·aJJola 
de lιoιninc clesc·enclente .. aJJ Hieι·u
salcnι in Hieι·iclιo· et inuiclent.e 
>>in latτones«. }Jotes diceι·e: ne 
forte et lιic· Hie1·iclιo intellegitur 
nιnnclιιs iste teιτenus: 

qιιί eι·go >>ab Hierιιsalenι in Hieri
cho(( clesc·enclit, fιιit Aclanι (icl est 
Ιιοιηο). qιιi inciclit >>in latl'Ones«. 
}JIΌ}Jteι· 

qιιeηι Iesιιs cunι clisci}Jιtlis sιιisde

scenclit in eanι et. egι·essιιs est ιner
c·atιιs 

nnιltos ίη ea fide-

61 \·gι Π. Kor. 4, 3 - 18ff γgι Orig. lιom. ΧΧΧΙΥ in Lιιc. (IX. 201, 
Ι ί ff) - 16 Lιιc. 10, 30 - 2ί Die Bemerl.:ιιng ί1bι>r die ιιYollneiclιf' Stadt« 
eι•;;cl1eint als exegetischer SclιlιιJ3. anιlers Harnack TU. 42, 4, 84 Α. 2 

2 ού] l. ού(δlι• >? Kl 24 'Αδάμ] 
jtιit .ddatrι ... qtιi lat. 29 έκ:ιο· 

ρεvέσθω Ηιι, ygJ. lat. έμπορεvέσθω ::.\1 Η 
811 δι) Koe δέ :\Ι Η 31 τό τοv;] l. 
ποi.λού; <έι• αύτιί πιστού;> Koe 

9 dicaιnιιs + Omelia Oι·igenis de 
eaιlem lectione L 19 intelligatιιr Β 
28, 2!1 ιlesct>nιlit ί.ιι eaιn cnn1 diι>cipulis 
suis L 
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λομέJ•ους έπεσ{}αι όδηγείJ•. ου γaρ 
οίδασιν οί lν Ίεριχw I lξελfJείν aπd 
τού κοσμικού φροι•ι]ματος, laν μι} 
fJεάσωvται ού μόι·ο1• τdι• 'Ιησοϋν lκ-

5 πορευόμε1·οι· άπο τijς Ίεριχw άλλa 
Καt τοvς μαfJΙ]τaς αύτο·ϋ. ταύτα δi 
fJεωρήσω•τες άκολουfJοϋσιν αύτψ 

δχλος πολύς. καl έστι κατανοοϋι•

τα τοvς κατa το1• λόγον βιούJι fJέλον-
10 τας καl τού κόσμου καίτών περιγείωι• 

<δλωι•) καταφρονείι• βουλομέ1•ους, 

ιi.κολουDοϋι•τας τιp 'Ιησού καl τοίς 
μαfJ17τα~ αύτοϋ 

' ' " β I ' - ' και κατ ιχ1•η αι1ιοι•τας αυτοις εκπο-

15 ρευομέ1•οις άπο Ίεριχώ, βλέ.:τειι• 
τa κατa τΟ1' τόπον. άκολουDοίJσι 
μέντοι ό πολύς δχί.ος τψ Ίησού, 
rt' ' I ' -p δ'ζ ' ' -ιν οπισω αυτου α ι 01•τες και αυτφ 

όδηγιp χρώμε1•οι άι•αβώσιv εlς τι}v 

20 Ίερουσαλήμ ***· 10. (μετ' ολίγα ovv 
έπιφέρεται δτι >>δτε ήγγισαv εlς • Ιερο
σόί.υμα καί ήλDοι• εlς ΒηDφαγι}ι• εlς 

το όρος τώ11 ΈλαιώJΙ, τότε ό Ίησοϋς 
άπέστειλε δύο μαDητaςιι καl τa έξής). 

25 El{}' έξής γέγραπται, οίοvεl 

δεικιούι•τος τού λόγου τοvς όσον ού
δέπω fJεραπευ{}ησομέJ•οvς τυφλοvς 
το 

καί lδού δύο τυφλοl καfJ1]με-
30 1•οι παρa η}Ι' όδόv, άκούσαv

τες δτι ΊΙ]σοϋς παράγει, 
έκραξαν λέγοντες· lλέησοv 
ιjμaς, κύριε, υίi Δ α υ tδ. 
καl πρόσχες έv τούτοις τψ καί lδού 

35 δύο τυφλοί, εl ft'l δείξιι• περιέχει το 
lδού. είπερ οvι• δεικιούντι τψ λόγφ 

les et volentes eι11n seqni. nec eni1n 
sciunt, qui sunt in Hiericlιo, exire 729 
de sapientia Inundiali, nisi vide
rint non soluin lesun1 exeunte1n 
de Hiericho, sed etia1n discipulos 
eius. haec ergo videntes secutae 
sunt eum turbae multae. et est 
videre eos, qui secundun1 verbum 
vivere volunt et Inundunι et mun
dialia universa contemnere cu
pientes, Christun1 sequentes et 
discipulos eius, 

ut post eu1n incedentes et eo 
duce utentes ascendant in Hie
rusalem illan1 caelesten1. 10. 

Et ecce duo caeci sedebant 
secus viam, et audientes quod 
Ι esus transit, excla1navertιnt di
centes: miserere nobis, dmnine, fili 
David. 

20 Vgl. Gal. 4, 26? - 21 :\lat.t.II. 21, 1 

1 Ι. όδηγώιι ? ΚΙ όδηγοϋντι (αύτιp > 
Koe- 11 (όλων) Koe, Ygl. lat. 
20 ***κι. Ygl. lat. I οιίv] I. γοϋν? ΚΙ 
24 δύο] τούς Η 33 vίέ l\la vίός l\ICH 

'i eum] eos y 2D /30 secιιs viam 
sedebaιιt L 
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τούς δύο ηχι: λούς παρακολου{)εϊν 
.1. ' ,, \ β1' • ' 
υω•αμειια κιιι ,,επειι• αvτοvς. 

(μ}σομει• ότι • /σρω)ί. καl •Jούδας 

οί προ τής • ΙησοίJ έπιδημίας τv-
5 φλοl ήσω•. πλι]ν κα{)εζόμει·οι παρά 
η)ι• όδοι• τψ έν ι·όμ(:J κιιl προφή
ταις ποιείσfJαι τaς διuτριβάς. τv
q-J.o i μf.ι• τιp μι) βλέπεσ.f)αι αότοίς 
προ ηjς >[?]σΟύ είς τaς ψυχaς fιύτών 

ιο έπιδημίιις τοι• έι· ι•όμφ καl τοίς 

προq:ήταις aλη{}ή λόγω•. κεκρα

γότες δέ το έλέησοι• 1}μ.iiς. κύ
ριε, vίέ Δαυίδ παρά το συv
αισfJέσfJαι έαυτώι• (τvφλώv), μη 

15 βλεπόι•τωιι το βούλημα τώι• γραμ
μάτων καl βουλομέι•ωι• άvαβί.έψαι 

καl ίδείι• την έν αύτοίς δόξω•. ώς 
έτι δέ τvφλοl καl μηδi'ι• μέγα περl 
τού • Ιησού φαι·ταζόμενοι, aλi.a το 

20 κατa σάρκα αύτού μό'Ι-'01' νοοϋντες, 
καλούσι τον γεt•όμε'Ι'Ο'Ι' JJέΚ σπέρ
ματος Δαυίδ κατa σάρκα«, έπεl 
μηδέν τούτου πλέον συνιεσαν, 
υίον Δ α υ tδ. καl πaσα αύτώv ή 

25 δοκούσα διa την {)εοσέβειω• με
γαλοφωνία ούδέι• πί.έο'Ι' flδει ).έγειν 
περl τού σωτijρος η ότι υίος ήν τού 
Δ α υ tδ. έaν δέ λέγω δύο τυφλούς I 
τοv προ τής • Ιησού είς τψ· ψvχην 

3Ω αvτών έπιδημίας • Ισραι]λ καl • /ού
δαι•, 

ίίι•αγε σαvτον έπl τaς (δύο> β α-

dnos caecoR }Jοssιιιηιιs ιliι·cι·<· Ιιι

dιιιη ct Isι·acl. φιi ιιntc ('lιι·i,;ti 

adventunι caeci fιιenιnt., taωen 
sec1ι.<ι t:iam seιlentes lcgis ct Jn·o
pl1ctannn cωηιηοι·alιaηtιη·. ct 
caeci qui<leιn eι·ιιηt <tnia non Yi<le
bant ante acι ,.e11t.uιn Ulιristi ad 
ιιηiιηaιn snaιn YeriJulll Ycι·uιn, 

qnod erat in lcge et proplιetis. 

clanιabant auteιn : 1niserere nobis, 
dωni1ι@, fili ]Ja~·i(l }JΙ'O}Jter quod 
sentiebant esse se caccos, 11011 
intellegent.es Yolnntateιn scι·iptn
raruιn et Yolentes ι·espiceι·e et Yi
dere glorianι quae erat in eis. qna.si 
aclhuc caeci et 11ihil ιnagnuιn cle 
lesn aesti111antes, sed secunduιn 
caι·11eιn de eo tantιιιn intelle
gentes, claιηabant ad euιn, qιιi 

factus est nex seιnine David secun
dunι carnenιιι, quia nihil aιnplius 
intellegebant qnaιn filiιnn esse. 
Dω·id, et οηηήs qnae videbatιιr 
eornnι propteι· denιn eloquentia, 
mlιil aιnplins sciebat de Clnisto, 
msi qnia filiιιs eι·at Daz·id. duos 730 
autenι caecos dixiιnιιs 

popnlos duos in duo J'egna divisos 

of Vgl. Hier. in ~Iattl1. 158 Α: secus vίαιι&, q1ιia 'l:idebant'lιr quidetι& legis 
lιabere notitia1n etc. - 21 Vgl. Rδm. 1, 3 - 32ff Ygl. ΠΙ. Regn. 12 

3f 'Ιούδας οί ΚΙ, Ygl. lat., Ζ. 30 
η. S. 511, 10 'Ιοvδαίοι :\Ι Η Η (τvφ

i.ών) ΚΙ, vgl. lat. 23/24 σννlεσαν, 
vlόv intellegebant qnam lat. 32 (δύο) 
d. h. <Ρ'> ΚΙ, vgl. lat. 

6 'i legis] lat.. las τήν st. τι[ι• 

\'gl. S. 508, 20; 511, 16ff I prophe
tarnm (cansa) Koe 29 caecos 
antem Lc Ι l. dicimns Elt 29ff lat. 
l.:ίίrzt 
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σιλείας, καί κατω•όησοι• κατά τούς 
, •p, β ' δ , ' χροιΌυς ο οαμ ιαιροvμειΌΙ' τοι• 

λαόι• • ΙσραΥjλ καi 'lοvδω• · καl έξ·ijς 
δρα τούς :τροφ}τα;. ότέ μέv τcp 

5 Ίσρω)λ ότέ δέ τιp Ίοvδq. προφΙJ· 
τεvοι•τιις, δ:rου δέ aμα άμφοτέροι;. 
ίδίq. μFι' σοι• :τιϋ; έκατέρφ :τροφη · 
τF'ύοvσιι· εifροις άι• προσέχωv τrί 

ιlι•αγι·ώσει τώι• :τροφητώι•. aμα δέ 
10 • Ισρω)λ καί • Ιούδq.. ψ•ίκα διά τού 

Ίησοϋ έ:ταγγlλλεται ό Uεός σvι·
τελέσειι• »έ:τl τόι• οlκω• ('Ισραιjί. καί 
έ:τί τόι• οίκοι•) Ίούδα διαUι}κψ 

καιι•ήι•, ού κατά τψ• διαΟιίκψ 
1 11 , , • {) ' - , 5 ι1 ι• ε:τοιησει•<< ο εος »τοις πατρασιι•« 

έκ:rορεvομέι•οις >•έκ γι;ς Αίγvπτοv«. 
καi τυφλοί γ ε όι•τες ό • Ισραι)λ (περί 
oi5 πολλάκις ά;τοδεδώκαμει• άι•τι

διαστελi.όμει•οι αύτόι• πρό; τόJ• κατά 
20 σάρκα 

• Ισρω)λ} καΙ • Ιοvδα όμοίως άκού. 
σαι•τες (φησiι•) δτι Ίησοvς :rαρ
άγει, έκραξαι•· άκούσαι•τε; 
[φησiι• δτι.] γάρ (οlμαι} τώι• κη-

25 ρvσσόι•τωι• τά :τερi τijς Ίιισοϋ 
έπιδημίας καi δτι παράγει η)ι• 
παρελεvσομέι•ψ • Ιεριχώ (έπιδημώι• 

μέι• (έι·) αύτιϊ, έξελεvσόμει•ος δέ άπ' 
αύτιjς}, εύλαβοίJι•ται μη :ταρέλ{}y 

30 αύτοvς μι) έλεηΟέι•τα; · διό κεκρά

γασι :τρό; αύτόι• λέγοι•τες · έ).έη · 
σοι• ι]μϋ.;, κύ!!ιε, vίός Δα-

tenφoι·e Roboanι, 

et Yide proplιetas quouωdo nunc 
lsι·ael, nunc lndae proplιetaYe
rnnt, aliquando auteιn siιnul am
bobιιs. 

hi ergo poι)uli, quoniam signo 
quodanι proplιet.ico audierant 
transire Ι esum, clatnaverunt. puto 
eninι, quo(l audierunt ab eis qui 
adYentuιn Christi proplιetave

rιιnt et quoniaιn transit (veniens 
qιιidem in eanι egrediens auteιn 
ex ea}, et tiιnentes ne forte per
transeat eos, nequaqnam ιniseri
cordiam faciens supeι· eos, clatna
bant: miserere nobis, doιnine, fili 
Da~·id. Iesns auteιntιon pertransit, 

12ff Hel)r. 8. 8f (Jer. 38, 3lf) - 1711 Vgl. Hier. in l\Iat.t.l1. 158 Β: lιi 

φιiα per se t•idere tιοι~ poteraιιt, atιdienιnt praecorιia salvatoris et cωιfessi Btιnt 
filiιιtι~ Dαι•ίd 

12 ('Ισραιji.-οlκον> Ηιt, Ygl. 
Ηι•b1·. 8, 8 221 φησίν-άκοt!σαντες 
< Η :!-I [φησίι• οτι] ΚΙ, ,·gl. lM. 
2~ (fν) Dielll, ,·gl. lat. 
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υ tδ. ι-·ι~ι-·ργετώJ• r}έ ύ σιrJτιie ού 
πιιράγt·ι. uλλ' 'ίστιιτιιι. ίι•ιι στάι•τu; 
ιιι}τιιίJ μι) :τιιριιeρέη ιί t·ύεργεσίιι 
κιιί :τιιρέρχητιιι. άλί.' ύJς ά:ιό πηγιj; 

5 {στιύσης f~γγέι•ητιιι τυί; εύεργηου-
μέι·uις. . 

1U 

ll. Στa; οvι· ό 'Ιησuvς καί 
15 :ιληγf·ίς ά:τι.) τιj; κρuυγιj; αvτώι· 

κιιί τ-ιj; ύ.ξιιύσεω; κuλι·ί αvτοι\; :τρός 
{uυτύι•. τι)ι• άρχι)ι• τijς εiοεργεσία; 
ήδη :τοιούμει·ο;. δτε έιιιύ1•ησει· 

~ I ,." \ _,, 
uvτovς · οι•κ uι• γαρ κει·ω; εφω-

2U 1•ησε 
κιιί έ:ιί τιp μηδέι· uι•υσΟιjι·uι έ1· τοί; 
q·ωνηUείσ/1', 

ώς είfJε καί 1jμώι• πeό; uvτόι· 
κεκριιγότωι• καί ί.εγόι·τωι• · l I. {η σ ο ι• 

25 1jμϋ.ς. κύριε, ψιJι•ι}σuι -ιjμϋ.ς άeχο
μέι•ους άπό τοΠ υίός Δαvtδ, καί 
στάς γε rωι•ιίσαι ι}μίiς ώς :ιροσέ
χωι• 1}μιίη• ηj uξιι!.ισει. είπη ο.j)ι• 

έκεί1•οις · τί Dέί.ετε ϊ1•α :ιοιι}σω 
30 ύμ ί1•; όπερ τοιοvτοι· είι•ιιι ι•ομίζω · 

τί {)έλετε παραση}σατε, δηλώ

σατε. ίι•α πάπες οί έκποeευόμε·ι·οι 

· · ·ι · · · λ ο - ' ι απο εριχω και ακο ου ουι•τες 

μοι άκο·ύσωσι καί Uεάσωι•ται τό 

ι>e<l stιιt, ιιt stante eo 11011 tηιιιs

flιιιιt l>cneficinω, Heιl φωsί ιlι~ 
fonte stante ιleflιιens ιni:-;cι·iωr<lin 
ιle\'clliat ιιsιιuc ιιιl cos. 

t·ιιr/ιrι rωteιιι. iιl cst ]>I'aecedcns 
eurιιιn φιί ι·r·eιliιlω·ιιnt, etia.ιn iιι

cre μaba.t ei.,· c Ιaιηιιιιtίlηιι>: fil·ί J)rι-

1'iιl. ιιιi.~erere 11 ο8tι· ί, ~ι.t taι·ereιι t et 
ηοιι R]ψellaι·cnt eιιιη ι:oιιtenφti· 

1Jilί ιιοιηiηc. seιl J>otiιιs ιliι,cι·ent: 

fili fle\. nιi8ereι·e -ιιο.Ψ·i. 
11. 8tαιυι cι·go le8u-'l claιnori

bιιs eorωn ι·etentιιs et pι·ecibιιs 

Yocat. eοι> aιl se. J>ι·inciι>iuιn bene
ficii eis oι,;tenιlens (, qnando 
?:ocaι·it eos): nec eniιn in νacιιιιιη 
vocaι-it eo8. 

ιιtinanι et nobis claιnantilnιs et 
ιlicentil>us: 1ιιisaere 1ιobi8. ιlο-. 
1ιιiιιe, Yocet. nos inci]>ientes a filio 
Daι·iιl. stαn8 aιιtenι Yocet nos 
quasi intendens ιlεφrecat.ionibιιs 
nostι·is. dixit aιιtenι eis: q·ιιiιl v·ιιltis 
ut fαcianι. -ι-obis1 qnod aestiιηo 
esse tale: φιiιl ι·ultis ostendite, 
nιanifestate, ιιt oιnnes qιιi egre
dinntιιι· de Hiericlιo et seqιιιιηt.ιιι· 
ιuc aιιdiant et videant factιιιn. ϊ31 
illi aιιteιn ι·esι>οιιιleι·ιιηt: ιιt aρeri-

ι.ιrr ,·gι. s. 512, lff (gι'gι·n OrίPsbaclι Uil(i Haιιt:-;clι τυ. 34, 2a, ϊU) 

.ι :rαρέρχεται ~1a '\\'. (•. scl1. 
;; έστώσης (καταρρέοt!σα) Κο«:', ,·gl. lat. 
lo :ι:J.ηγιί;] l. J.ηφθείς? Dίelιl. ,·gl. lat. 
18 :rοιούμει•ος] oste1ιdens lat. 

3 proflupns L 
bant G lϊ eis] 

8. 9 incrPpa · 

eίιι:-< Β < L 
<qιιan(}O -eos) KJ, Ygl. gι·. 3lιnanί

ft'Ste G L 
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γη•όμει•οιι. άλλ' iκείι•οι άπεκρίι·ω•το · 
κύριε, ίι•α άι•οιγώσιι• οί ο
φ-Οαλμοl 1jμίίJι•· i]ι•τιι•α άπόκρισιι• 

οί εύγει•είς μiι• (τιp είι•αι άπο 
5 'ΙσραΎjλ καi 'Ιούδα) τvφλωiJέι•τες 
δ \ ( ~ \ - ., I \ ,,Q.,.,., 
ε vπο της αγιιοιας και συι·υσ-υ'Ι-

μέι•οι αύηϊς) καl άκούσα~·τες τώι• 
λεγόι•rωι• περί τού σωηjρος (κεκρά)

γασι προς αύτόι•, καl 

1Ω λέγουσι Dlλειν ίι•α άι•οιγώσιι• οί 
όφ-D·αί..ιιο'ί αύτώJ'. καί μάλιστα 
τούτό f{ασιι• οί ΕΙ' τψ tι•τvγχάι•ειι• τjj 
ίερif. γραq:fj ιο) άι•αισiJητούι·τες έαv
τώι• ηy/.ωττόι•τωι• προς τοι• iν 

15 αύτfj ι•ούν. οi5τοι γάρ φασι το fλέη
σοι• ήμϋ.ς καί το {}έλομεν ίνα 
aι•οιγώσιι• οί όφfJαλμοl Jjμών. 

ώς εί{}ε καl ιjμείς αίσθαι•όμει•οι, iι• 
7 λ I \ ' βλ' οις τυφ ωττομει• και ov επομεν, 

20 παρ' αότι)ι· καΟεζόμει•οι τώι• γρα

φώι• τι)ι• όδοι• (καl) άκούσαι•τες 
οτι Ίησούς παράγει. διά τi'jς 
ιjμετέρας άξιώσεως σηίσαιμει• αύτοι• 
καl είποιμειι οτι {} έλομ ει• ίι•α άι• ο ι-

25 γώσιι• οί όφfJα).μοl ήμιϋι•. ο:τερ 

iάι• είπωμει• ά.-rο διαiJέσεως όρcγο
μέι•ης τού βλfπειι• ι'l. χαρίζεται 

βλέπειι• άψάμει·ος τώιι τijς ψvχιϊς 
όφfJαl.μώι• 'Ιιισοϋς, σ:τλαγχΙ'tσiJι}-

30 σεται δ σωτι)ρ ιjμώι•, καl 

ώς δύι·αμις καi λόγος καί σοφία 
καl πά~·τα οσα άι•αγέγραπται :τερl 
αότοϋ τvγχάι•ωι•, 

aψεται τιiίιι :τρο αότοiJ μι) β/.ε:τόι•-
35 των όrDαλμών ιjμών. 

6 άγι.·οlα; ΚΙ, yg\. lat. κακlα; ::\1 Η 
; αύτοίς ::\1 8 ).εγομfι•ιιιν :\Ι 9 (κεκρά)
γασι Koe, ygJ. S. 507, 24 φασi :\ΙΗ 
21 (καl) Koe, Ygl. Jat. 24 ε'ί.:-ιοιμεν e 
εί:ταιμεν ::\1 Η 28 [β).ιf:τειι•] ? DielJJ, vgl. 

lat. 

antur oculi nostri. ingenui qni<lenι 
(eo, qno<l eι·ant de l8rael et Inda) 
caeci auteιu (ignoι·antia et intelle
gente8 proι)ι·iaιn caecitatem) et 
a.1alientes eo8 qni praedicaverunt 
<le Ie8n, 

clicunt 8e νelle tιt aperiantur octι.li 
eonnn. et pι·aeci})\te lιoc dicn11t 
qni lcgente8 divina8 8criptιιra8 in
tellegnnt caecitateιn 8nam ad 8en-
8ιtnι 8Criptuι·aι-ιtm.lιi eniιu dicunt: 
1n.i.serere nobis et quia t'olu1nus ut 
a.peΨia.ntur oculi nostri. et utinanι 
et 1108 intellegente8, in quibιι8 
caeci 8Ul11H8 et 11011 videιnιι8, se
([entes i1ιxta. Ϊ})8aηι 8ω·iptuι·arunι 

t•ianι et a?ι(lientes qtιonia.?Jι Ι esus 
tratιsι:t, pι·ecibιι8 no8tris faciannι8 
eιnn 8tm.·e clicente8: volumus ut 
a.periantur oculi 11ostri. qιιοd 8ί 
dixe1·iιnιι8 ex adfectιι cle8iderante 
videι·e quae donat, tangen8 oculo8 
aniιnaruιn no8trarunι aperiet 

qιιa8i νerbuιn et virtu8 et 8apien
tia et omnia, qιιa.e de eo dicuntιιr, 
con8titιιtu8. 

1 ingenue G L :Η :;t. αύτijς 

gr. Ζ. ί las lat. lαιπών τijς τυφλ6τητος 
Koe 16 et < y 19 ipsa1n] 
istam Β 
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κιιί ύ.ψιψfιι•tιυ αι~τοϋ rμύξι:τιιι μέt• 

τό σκt)τος κι.ιί 1j ι'iγι·οιu., εΜ}έως 
δ ' • ι • β1 ι 'λλ' ' ε ου μυ1'Ο1' u.ι•ι.ι ,,ε·ψομει•, u. α και 

άκυλοtιΟιίσυ,ιιε1• αύτψ, αύτυϋ τού 
" , βλ' ~ - , , ' u αι•α επει1• ημας :r:αρ u.υτο1• συv-

εuγοvvτος :r:ρός τό μι) ι'iλλο τι 
πρίiξu.ι ή άκυλο·υ·Οeίι• τιJΊ άι•αβλέψιιι 

πυι1}σω•τι, lι•u. ιί.t·ί έπύμε1•οι αύτιp 
όδ1]γηDώμει• ύπ' αύτού πρός τό1• 

10 Dεόν καί όρώμει• τοίς ά1•αβλέ1J1ασι 
δι' u.ύτόι• όψΟαλ,ιιοίς 1jμώι• τόν 
{}εόν 

μετa τώι• μακαριζομέ1•ωι• έπί τψ 
κu.Οιιρaν έχει1• τι}ι· κu.ρδίαι•. έχομεν 

15 οJν τούς έκπορευομέ1•ους άπο Ίερι
χ w καί άκοί.οι~Οοvι•τας τ ψ 'l1]σού 
ό1•τας όχλοι• ποί.vι•, τούς ο!Jκ • Ισραι)λ 
ούδέ 'Ιούδαν · τοvς δέ δύο τυφλοvς 
άκούσαvτας δτι Ί11σούς παράγει 

20 καί είδότας ότι υίός έστι Δ α υ/δ 
και σv1'αισ{}ομ&ους τijς έαυτώιι τυ
φλότητας καί άξιοvι•τας ά1•οιγij1•u.ι 
τούς όφ{}ιιλμούς αυτων, 'Ισρuι)λ 
καί Ίούδω· τοvς άποδεδομέι•οvς, 

25 dίν κεκλεισμέ1•οι οί όrτΟu.λμοί καί 
συμμεμυκότες διfι. τιjς ύ.φιjς ά1•α

βλέπουαιν 'l1]σού. ταύτα μh· κατa 
τόν Ματ{}αίοJ•. / 

12. • Επεί δe Λlίiρκος καί Λου-
30 κiiς κατa τιι•aς μέι• ηjν αύτιj1• 

ίστορlαν έκτίDε1•ται κατa δe τι1•άς 
έτέραιι παραπλησίωι, ι'ίξιόιι γε καί 
τa τούτωι• ίδείι•. καί πρώτόν γε κα
ται•οητέοιι τι)1• κατa τό1• Λ/ίiρκΟ11 , οϋ-

35 τως άι•αγράψω•τα τa κατά τόJ• τό
πον • >ικαί έρχεται είς • Ιεριχώ. καί 
έκπορευομέ1•ου αύτο·iJ έκεί{}εν καί 
τώ1• μαDητώι• αύτού καί όχλου ίκω•οv, 

et κic eo tιιngente ι·ecedet π. sen
si!Jus nostιis tenebra ignω·antine, 
ut stαt-ίιιι non sοlιιιη Yideωnus, 
se(t etiπ.ιn sequaιnιιr eu1rι, qui de
dit ιωbίs l)OSse Yideι·e prOI)tcι· nί
hil aliu(l, nisi 

ut eum (seιnper) sequanιuι· et 
illius duca tu transeaιnιιs ad deιιιη 
et videannιs ocιιlis nostris per 
eum apertis (]eunι . 

• 

12. Quoniam autenι l\Iarcus 
et Lucas secmιduιn quosdanι qιιi
dem ipsam exponunt lιistoιiam, 
secundιιm aliquos autenι alteram 
similenι, dignuιn est et qnae ab 
eis dicuιιtur videre. et priιnum vi
deamus de Marco ita scribente: 
>ιet veιιit in Hiericlιo. et exeunte 
eo inde et discipιιlis eius et tιιrba 
multa<<. 

13f Vgl. l\Iattl1. 5, 8 36 1\larc. 10, 46 

1 καi + Βiσ lat. 8 (seιnpeι·) κι vgl. gι·. 

732. 
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lδού ό 1ιίος Τιμαlου Βα(!τψαίος τυ
qλος(( κιιl τa έξιjς, lως τού »καi ήκο

λούΟει αύτι~ έι• ηj όδι~((. 
ό μiι• oiJι• τιί ίστορίq. 'ψι).?ί παριστά-

5 μηος καl μι} βουλόμει•ος διαψωι·είν 

τοiις εvιιγγελιστάς, lρεί 

οvχ a.μα γεγοι•έι•αι το κατa τοι• .1/ατ
Οαίοι• καi τοι• .1/ϋ.ρκοι•. άλλά 

τΙJ•t μέι• έπιδημlq. τιί lι• ΊεριχόJ γε-
, \ ' \ ~ β).' 10 γονει•αι τα κιιτα τους αvα .εψαι•τας 

δύο τυq-λούς. lτέρg. δi τa κατa τον 

έι•α τούτοι• υίον Τιμαίου Βιιρτιμαίον, 

καl ίi.λλη τa κατri τοι• .1ουκύ.ι·. 
,, ' .. p- ' • 

ει.-ιερ γαρ ιικρι. ως πιστευομει• ω•α-

Ιδ γεγράqΟrιι συι•εργοϋι•τος καί τού 

άγίοv πι•εύματος τά εύαγγέλια, κιιl 
μι) έσqάλησαν lι• τί[> ά.-ιομι•ημοι•εύειι• 
οί γράψω•τες αύτά, δijλον δτι, έπεί 
μι) δvι•ατοι• έι• μι{/. καl τfί rιύηj έπιδη-

20 μίq. άληΟiς είι•αι δύο τυφλούς τεΟε
ραπεύσΟαι καί έι·ιι, έτέριι μέι• τις 
έ:ειδημίιι δεδιί).ωται ύ:εο τού Ματ

Οαίου έτέρα δi ύ:εο τοϋ .1/άρκοv, ήδη 

δέ καi ίi.λί.η ύπο τοϋ "1ουκιi, ώς τιp 
25 l:ειστι]σω•τι έκ ηjς προς τούς λοι

:εοiις διαψορύ.ς έστι καi τούτο τεΟαρ
ρηκότως ιl:εοφψ•ασΟιιι. καί ούδέν 
Οαυμαστοι• έ:ειτηριίσωτά τιι•α τώι• έv 
'/εριχόJ τι}ι• προτέρω• Οεραπεlω• διά 

3U τijς .αύηjς:, λέξεως καi τιjς όμοίιις 
~t' ,., - ., - ' ββ 
α~ ιωσεως και εν τ ψ αυτψ το:rφ ε ου· 

).ιjσΟαι Οερα.-ιευΟιjι·ιιι. είποι δ' aι• τις 

2 )larc. 10, 52 

12 έιια] μάρκοι• λl ι βαρτι· 

μαlου )I 20,21 τεθεραπεϋθαι :\1 

Η 21 καί κι ·ιϊ :\1 Η I τις < (! 

2;; iπιστήσαιιτι (τούτοις) Koe ι iκ 
τij; :\1" Η ? )la 30 (αιίτijς) Elt 
όμοία; Ηιι όμοίω; )J Η 

qui ergo corporaliteι· intellegunt, 
pι·opt.er diYersitatenι verborunι 
dicent 

alia Yice duos ist.os caecos Chή
stιnn sa.na.sse, alίa. autenι vice 
ιtnunι illunι quenι :\iarcus expo
nit, tertia veι·o quod scribit Lu
cas. 

6-;}11, i cliceιιt .... defendent 
κι \'gl. gr. clicunt .... ιlefendιιnt χ 
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( δτι · οί:τω κιιί ίl)J.o:; έστlι· ύ κιιτά 

τοv Λοvκά'ι• τυιr λο:; {)εQιι:ιευ{)εlς. 
• ' "1 ' ζ - β ο μFι•τοιγt· ω.ωι• τουτωι• ητωι• α-

Ουτ{(!ω' διιίγ1ισιι• ιι ιίσει ότι έι• καί 
5 τό ιιιiτό :τρά'γμιι διιιq ι)eοις λέ;εσι 

:ιυ.ρlστατιιι 

δύο μέι• γά(! τι•9 λ ο ί είσιι• (ι:J:; ά:το-

111 δlδοται) 'Ισ(!ιιιjί. κιιί Ίούδας, είς δέ 
ό όλος τούτωι• ).ιιι)ς. ότε είς δηλούται 

{)ερυ.:ιευόμF.ι•ος 11.'9 λύς. ιιίJχλοtι<< οΌι• 
ιιίκαι·οϋ« τοϋ ιί:ιο τώι• έ-Οι·ώι• συι•εκπο

ρη•ομέι·ου ά:rό τώι• κοσμικiϋι• τιp 'lη-
15 σοιί κιιi τοίς μιιΟητυ.ίς αύτοι•. Ίσριι-

1}λιτικόι• τι λείμμιι ιιπαρά τιίι• όδόι•« 
καΟεζόμει·οι• (τουτlστι Πα(!ά τάς 

:τροrητικάς γραrάς) καί πει•&μει•οv 
τοίς ι·οι]μασι κυ.ί έ:ιαιτοϋι• τά είς τιjv 

20 χρεlυ.ι• njς ιρυχ ijς, 
, - " I ·ι - . " ~ , ακουσαι• ιιοτι ησους ο Ηαι,.αρηι•ος 

έστιν«, άρχεται 

μέγα βοών άξιοϋι• τόι• σωτιjρα 

ώς υίόι• Δαυίδ lλεοι• αύτcp :ιαρασχείι•. 

25 καΙ. έπάv ίδυ; τών ά:ιο '/ουδαlωι• 
:τιστειιόι•τωι• είς τόι• '/ησοϋι• 

τι)ν περί τοϋ σωτ-ιjρος πlστιι•, 
ότέ μέι• έκ Μιι.(!ίας καΙ. τοϋ 'Ιωσι)φ 
οίομέι•ωι• υ.ύτόι· είι·αι ότι\ δέ έκ Μα-

30 ρίας μέν μόι•ης κυ.ί τοϋ Οείου :τι•εύ
ματος, ού μι)ι• καΙ μετά τιjς :τερi αύ
τοϋ Οεολογίας, aψει πώς ο-δτος ό τv-

φιί autcιn fψirit.n lίter ίntel\cgunt, 

unnιn can<lcιnφιc ι·eιη ιlίYersi:; 

ιnodίs 

eYangeJistas cxposuίsse ιlefcn

<lent. 
ιl1ιο eηίιη caeci snnt. (~:~ίcut <lixί

nιus) In<las et Israel, ηιηιs auteιn 
est nιi,....:tus ex nt.ro<JUC populus 
unί,·crsus ***. "tnrba<< crgo "ιnulta« 
ex gentίbιιs exeunt-e cunι Iesu et 
discipnlίs eius <lc ιnun<lo, lu<lai
c::ι.e qnae<l::ι.ιn ι·eliqui::ι.e ιιinxta 

vianι« se<lentes, i<l est iuxta pro
I>lιeticas scripturas, et ιnen<lican
tes intellect.nnι necessnriιiΙn ani
marum sιιarnnι, 

sicnt ::\Iarcus exponit 
fortiter clanιabant, 
filiuιn appellantes David. 
et cnιn videris eos, CJUΪ ex Iudaeis 
crediderιmt in Iesum, 

aliquan<lo qni<lem ex λlaria et 
Ioseph esse euιn put.antes ali
quan<lo auteιn <le sola :\Iaι·ia et 
spiι·itn sancto, 
videbis quomodo 

ι Ygl. Lιιc. 18, 35ff - ι2ff Ygl. l\Iaι·c. 10, 46f - 2iJff Ygl. Hnrnack 
τu. 42, 4, ϊs 

ι (οτι) οϋτω ΚΙ Koe 11 Sλο; Kl 
oi.ωv :\Ι Η (μεμειγμέι•ος iστiv it;> όλων 

Koe, ,·gl.lat. 17 (το1Πέστι-γραφάς) 
ΚΙ Κοι>, vgl. lat. 22 ίl.ρχεται ΚΙ 

έeχεται :\Ι Η 

ι2 *** Dielll ΚΙ Koe, ,·gl. gr. 
ι7 ct (indigentι>s et) Dielll, ,·gl. gι·. 
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φλος λέγει το ιιυίος Δαυtδ, έ).έησόν 
με«, φ έπιτιμQjσι1• οί >>ποίJ.οίιι · πoiJ.ol 
γaρ οί ιL-το ηjς • Ιεριχώ έκπορεvόμε
''οι ι:ίπο τιίj,, έfJι•ώι•, έπιτιμώι•τες τfί 

5 πτωχelq. τώι• aπο τώJ• 'Ιουδαlων πι
στeύειι• δοκούιτωι•. 
ΚαL άι•άγωv δέ έπt τΙJΙ' εvγεΙ'1"j ψυχι}ν 
τa τοιαiJτu πτωχεύσασαν και μέχρι 
έπαιτ1}σεω; φ·Οάσασαv, ού πάνυ τι 

10 διαμuρη]σn τού λόγου. 
'Eπel δέ έδοξε τ φ Μάρκφ καi 

το τοϋ Πατρος τού τυφλού 01'0Jlα 
aναγράψαι δτι Τlμαιος i}ν, καi το 
τοiί τυφλού δτι Βαρτιμαίος έκαλείτο, 

15 ζητούμεν ιοί πη έι•ει•όησέ τι ό Μiiρ-
β {) ι ' ' ι ' κος α υτερω• κατα τοι• τοπον. και 

άναγκαίως τάχα μέJ· aπο τ-ιjς [στο-
ι λβ' '{) '" ριας α ωι• προσε ηκε το οιΌμα, 

είποι δ' aν τις κα1 ποιι]σας αύτο ώς 
20 χρήσιμον. καi εl μι} δόξομεν ψvχρεύε

σfJαι μέχρι τijς τώιι τοιούτων έξετά
σεως φ{)άι•οι·τες, ζητοiJμει• τον τijς 
τιμής έπώνυμοι· Τlμαιον καί τον υίdv 
avτού Βαρτιμαίοι·, δπερ έστiJ• υίον 

25 Τιμαlου. μήποτε δέ διa το τίμιον τού 
ι •τ 'β ••τ '1 πατριαρχου .ιακω και .ισραψ. τρο-

πικώς έκείι•ός έστι1· ό Τίμαιος · οί δέ 
τψ· εvγέι•ειαv ι:ίπ' έκεlι•ου κεκτημέι•οι 
ό Βαρτιμαίος τυφλος διa τa προειρη-

30 μέι•α, όμοίως δέ καl καfJεζόμενος 
ιιπαρa τι}ι• όδοJ•ιι καl ιιέπαιτώι•ιι, εlτα 
• ι \1ι '- "Δ ,.δ επειπερ ,,εγοντι αυτφ • »υιος αυι , 
έλέ1]σύν μειι, έπετί,ιιων οί »πολί.οl lνα 
σιωπfισnιι, ζητώ εί δ-6νασαι ποίJ.ούς 

35 μέν είπείν έπιτιμώιιτας 

ille caecus clamat: >>fili David,mi
sω·ere meiιι, quem increpant »mul
tiιι; (incι·epant enim multi) qui 
de Hiericho egressi ex gentibus 
sunt, populuιn videlicet qui vide
tur credere ex Iudaeis, 

1 :\Iarc. 10, 47 - 21. 1311. 29 Vgl. Marc. 10, 46 - 31 Vgl. :\Iarc. 

10, 46 - 32 l\Iarc. 10, 47 - 331 Ygl. Marc. 10, 48 

1 Ο διαμαρτήσει )I 3 (increpant -multi) ΚΙ, vgl. gr. 
ο populum (ιnendicantem) Diehl, 

vgl. gr. 
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, , - 'Ε'β , , 
ι>ιι·α σιωπησn« τψ ~ aιιι•rιιφ και 

:ττωχεύο1•τι περl τι/ι· είς 'Ιησοϋν , 
:τι στο• 

τοvς άπό τώι· ΗJι·ώι·, οϊτιι·ες παρ 
5 (Jλίγους aπαι•τες πεπιστεύκασιι• αύ

ΤΟJ.' έκ παρDένου γεγεγfjσ{)αι, καί 
' - " ι επιτιμωσο• ))ο•α σιωπησrι« 

np οlομένφ αύτόι• έκ σπέρματος aν
δρός καί γυι•αικος εlναι, κατάγο1•τα 

10 τό γέι·ος ιLιό τοϋ Δαυtδ. άί.}.ιi καί

τοιγε τώι• :το}).ώι• έπιτιμώι-των ))πoi.

i.cp μό).J.οι•« κέκραγε, πιστεύων μέι• 
έ:τί τόν 'Ιησοί5ι• άι•Uρωπικώτεροι• δέ 
πιστεύων, και κεκραγως }.έγει. J>υίός 

15 Δαvtδ, έλfησ6ν με<<. ιiλλ' ό φι}.άν{)ρω
πος σωτι}ρ στάς, ούκέτι (κατa τοι· 
Α/ατDαίοι•) αύτός αύτοι• q:ωι•εί, aλλ' 
εlπn· αύτοι• q:ωι•η!Ηjι•αι · 
οί δέ προσταχΙJέηες εlποι• αύτi[> · 

20 >>Dάρσει, έγειραι« (κα{)εζομέιψ γάρ 

αύτίjJ καl dJ·α:rε:ιτωκότι φασίν · 
))έγειραι«) καi λέγουσι · ))q:WJ•εί σε«. 

μετa ταvτά q:ησιν ό .\lιlρκο; δτι »ιl.ιο

βαλιον το ίμάτιον άι·α:τηδι}σας ήλ{)ε 
25 πρός τόν 'Ιησοϋ1'<<. 

ό.ρ' οvν ούδiν ένι·οήσας aνέγραψε περί 
_, β).' '\ \t' I ' 

του απο α .οντα αvτοι• το ιματιοναvα-

πεπηδηκότα έJ.ηλvDέναι πρό; τόν 
'Ιησούι•; καί τοί.μήσομε1• φjσαι μά-

30 την ταύτα προσερρίφ{)αι τcp εύαγ
γελίφ; έγω μέν οvν lώτα έ1ι ή μίαν 
κεραία ν ού πιστεύω κενψι εlι·αι {)ε ίων 

ut taccωιt φιi pnupere:; ::;unt in 
fiι lc L:!ιri::;tί 

et }Htt::ιnt Cttlll CX Sθl11i.lle Vll'l et 
ιnulieι·is e:;::;e, tnιlιentωn genus ex 
Daνicl. ,sed nnιltis incτepantii)US 
))(ιnulto \ magis clanιa ba t., credens 
quidenι ίη Iesunι secunduω lιo

ιnineιn autenι credens. et clamans 
dicit: ))fili Da νίd. ιnisel'ere ιneiιι. 

Iesus autem 
stans, iaω non (sicut in :\Iatthaeo) 
ipse euuι vocat, sed iul)et eum 
vocari. 

post lιaec inquit: »ille autem 
abiciens vestimentum suum, exi-. 
liens Yenit ad Iesum<<. 

lff Ygl. c. Cels. Π, 1 (Ι, 126, 1ϊff) - 1. 7. 11 Ygl. ::.\Iarc. 10, 48 -
Η ::\Iarc. lU, 48 - 17 f Vgl. ::.\Iatt.h. 20, 32 - 20ff ::.\Iarc. 10, 49 - 23 l\Iarc. 

10, 50 - 31 Vgl. l\Iatth. 5, 18 

1 σιω:τήσι Η 2 εlς < l\I 
';)/6 αύτώ :.\Ι 9 κατάγοvτα ΚΙ, Ygl. 
lat. κατάγοvτος :\I Η 13 dνiJρω-

πινώτεροv :\Ι 26 dνέγραψαι :\Ι 

Origeoeι Χ 

Sff lat. hat falscl1 verstanden 
11 (mιιlto > Diei11, vgl. gr. 

33 
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μα{}ημάτων, το δέ έπιτvγχάνειν έρ
μηνεvοντα 1}γοiJμαι πο)J.ού δείσfJαι 

ί.όγοv διa το δvσερμήνεvτον τώJ• 
πραγμάτων. 

5 μήποτ' οvν τά ώς τvqλoiJ καi έπαlτοv 

*** 
:> ,. , ' β,, .. 
επικαι.vμματα και περι οr.αια, οις 

περιβέβJ.ητο δ Βαρτιμαίος, δηί.ού-
" • έβ. • ,, • , 

ται · ατιι•α απ αι.ει• ο τvq:r.oς ακοv-

10 σας· »Dάρσει, έγειραι, φωνεί σειι καl 
a.~οβαί.ώι• 
τά njς έπαιη]σεως καλύμματα καi 

β ,. :> 'δ ' • , 
περι οι.αια >>αJοεπη ησε και α1•εστηιι, 

fι•ιι 

15 lλDn προς τοι· ΊησοiJ1• 
καi τvχώ1• τής παρ' αύτού tl--ιοκρl
σεως είρημέι"ης προς η}ν άξlωσι'ΙΙ 
τής ·•τl Οέί.εις ποιιίσω ;ιι καi 
αύτος είπ11 μεlζοι•α q:ωιιfιJ• njς »vίέ 

20 Δαvtδ. έλέησόν μειι · μείζο1• γάρ έπι
'llε~·όψαι τoiJ >>vίέ Δαvί'διι τψ ί.έγοιιτι 
»• ΡαββοvJ•tιι 

καl το είδος τού έί.έοvς παραση]σαντι 
25 διά τoiJ >>ίJ•α άJ•αβί.έψωιι. 

ne forte vestin1entum caeci et 
mendicantis velaιnentnm intelle
gatur caecitatis et mendicitatis, 
quo fuerat circumdatus; quod 
abiciens 

venit ad lesum 

et digniosiori voce confessus est 
dicens: >>Rabboniιι; digniosiusenim 
est dicere >>Rabboniιι, vel sicut in 
aliis dicit >>Domineιι quaιn: »fili 
Davidιι. 

καi δ σωτήρ γε διa μέ11 τού >>vίέ Δα- unde et doιninus propter illud 
vtδ, έί.έησόν με« ού δlδωσι η}ν εύερ· quidem, quod dL~it: >>fili David, 
γεσίαν οvδ' δτε το ίμάτιο'ΙΙ τής (τv- miserere meiιι, non praestitit saηi
φί.ότητος καi njς) έπαιτήσεως περιέ- tatem nec quando sedebat veste 

30 κειτο ούδ' δτε έκαfJέζετο πα(!a τfιν caecitatis et mendicitatis velatns 
δδον έπαιτών. διa δέ το >> Ραββοvι·l, nec quando sedebat secus viam 
ί11α άι•αβί.έψωιι είπε1• αύτψ · >>i'παγε, mendicans; propteι· hoc auteιn, 

5 ,.gl. :\Iarc. 10, 46 - 10 :i\larc. 10, 49 - 13 :i\larc. 10, 50 - 18 :i\Iaι·c. 

10, 51 - 19 )larc. 10, 48 - 21ff Vgl. 1\larc. 10, 48; 51 - 26 :\larc. 10, 48 -
3111 :i\Iarc. 10, 51-52 

1 έ:-ιιτvγχάνειν (τοiί νοiί τοv) Koe 
6 *** κι Koe, Ygl. lat. 7 καί :rερι
βό).σ.ια < Η I οlς :-ιεριβέβ):ητο] βέβλητο 
:i\1 19 είπη Elt εl:-ιε )I Η 2-1 έJ.έοv; 

v έ).έοv :i\1 Η 28 (τvφλότητος-τijς) 

Koe, Ygl. lat. und Ζ. ί 

19f lat. las εl:-ιε (Paββovvi) 

μεlζοvι φων?ϊ (όμολογών) τής Koe 
19 digniori Β 20 ιligniιιs Β 
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ιί :ιίστις σου σ{σωκl σειι. 

καί ό μέι· σωτι/ρ eίπeν αύτι'f) · 
5 JJύπαγeιι, ό δέ τού :ιροστάγματος τού

του κρeίττοι• :ιε:ιοίηκΕ'Ι' · ov γάρ ά:ι
ελιίλvΟeι•, άί.Ι.ά JJ?jκο).ούlJειιι τιp Ίη
σοϋ JJέι• τzj ύδι!Jιι, έ:ιeί JιεύfJέω; άι•έ
βJ.εψει•ιι. 

10 13. "ΙδωμενδέκιιίτοτοϋΛουκϋ. 

ούτω; έχοι• · J>iγέι•eτο δέ έι• τιp έγγί
ζειν αύτόι· εί; • Ιegιχώ καί τυφ).ός τις 
έκάΟητο :ιαgά η/ι• ύδόι· έ:ιαιτώι•ιι 

15 καί τά έξιj; έω; τοϋ ·ΚftL :ιϋ.ς ύ ί.αός 

ίδών έδωκει• αίι•οι• τψ Οeι!Jιι. καί τού- · 
του δέ 
τά μέι• ;ωιι•ά :τρό; τοι\; λοι:ιού; 

ήδη ηjς κατά τό C{αι•έι• 1}μίι• διηγι]-
20 σεως τετeυχότα ούκ έ:ιω•αί.ηψόμεfJα, 

τά δέ καίρια καi ίδια κατά τό δ·υι•ατον 
ιίμίν παραστιίσομΕΙ'. κu.ί :τρο1τόν γε 
:ιαραηίρει οτι .1/ατΟαίο; μέι· καί 
.1/iiρκος έκπορεvομέι•ου μετά τών 

25 μ.αΟητιiJι• τοϋ Ί?]σοϋ ά:ιό nj; Ί ε ρ ι
χ ώ άι•έγραψαι• 
γeγοι•έι•αι τά :ιερί τοι\ς τι•q: λοv; l} τον 
τυq:ί.όι• · 
ό δέ Λοvκϋ.; q:ησιι• · •έγένετο δέ έν 

30 τιp έγγίζειι• rιύτι3ι• eί; • Ιεριχώιι. ού
κοϋι• κατά τόι• Λοvκϋ.ι• είσερχόμει·ο; 
είς η)ι• • Ιeριχώ καί έγγύς αύτιj; γη•ό
μει•ος έ:ιιτεί.εί τι}ν κατά τόι• τvq:i.όv 
οlκοι•ομίαι•. καi εί:ιοι τις άι• κατά τόι• 

35 μvστικόι• ί.όγοι• οτι :ιρώτόν έστι το 
του Λουκϋ., δεύτερον δέ το τοϋ .1/άρ-

φιο<l <lixίt : "Rn \)buni, ut Yi<l<'H ιη , 

clixίt ei: Jινιιdc, fides tιιa te S<tl
''uιn fccit '. 

13. Χ unc γίdeaιnιι:> secιιn
dunι Lιi.caιn, 

quae coιnnnιniter ιlixit 

praetereuntes, 
propι-ia aιιteιn eius tangentes. et 
priιnnm vicle, qnocl :\Iarcιιs et 
::\Iatthaeus egrediente Iesu de 
Hiericlιo ponunt, 

Lucas autenι ita: .. et factιnn est 
cum aclpι·opinquaτet Ηίeι·ίclιοιι. 
< ergo seωndnnι Lucaιn intrans in 
Hiericlιo) et factus in proxiιno cae
cun1 inluιninavit. et dicet aliquis 
secunduιn ιnysteι·iun1 spiι·itale, 

quoniaιn pι·ius est quod a.it Lucas, 
secunclnnι auteιn quo<l ::\Iarcus, 

;) Ygl. 1olarc. 10, 51 - ί f Ygl. :\larc. 10, 52 - 12 Lιιc. 18, 35 
1δ Lιιc. 18, 43 - 23fYgl. :\latt\1. 20, 29; ::\laι·c. 10, 46 - 29 Lιιc. 18, 35 

13 καί] ηιιr l1ier. ,-ς-enn aιιch 

nicl1t ιιnlιιkanisch 

31 :ergo-Hi<>richo) ΚΙ, ,·gl. gr. 

3~* 

ί35 



516 Origenes, :Matthίi.useι·ltlί!.rιιng ::\Iattlι. 20, 29-30 (34) 

κου, καί τρίτοΙ• τό τού Λ/ατDαίου. 
πρώτον γaρ δεί έγγίσαι τfj • Ιεριχώ, 
εlτα είσελΟείΙ· είς αύτψ, καΙ (μετa 
ταύτα δΕ:) έκπορεvlJfίι•αι ά:ι' αύτίjς. 

5 ά1•έγραφε τοίΙ'V1' ό μέν Αοt•κιiς τό 
~., ' - , 'ζ , ' ' ~τ 

ι>.-yει•ετο εν τφ εγγι ειι• αυτοι• εις ~ε-

ριχώ«, ό δέ Μάρκος· ι>καί έρχεται εlς 
• Ιεριχώ, καί έκπορευομέι•οv αύτοv 
έκείDεν«, ό δέ Ματ-θαίος οϋτε τό 

10 l-yγίζειι• τfj 'Ιεριχώ άι•έγραψεν οϋτε 
δτι έρχεται είς Ίεριχώ, άJJ.a μό~·ον 
δτι έκ:ιορευομέΙ•ωι• αύτώ1• dπο 
Ίεριχώ, ήκοl.ούDησει· αύτip 
όχλος πολύ;. 

15 δύι•αται OVJ' τό μέν κατa τον Λουκιiν 
έγγίσας η"j • Ιεριχώ πεποιηκέJ•αι, το 
δέ κατa τόι• Μιiρκο1• έλDών είς • Ιερι
χώ, τό δέ κατa τόν Ματ-θαίον έκ
πορευlJείς aπ' αύτης. 

20 
όρfj.ς δέ δτι καί ό κατa τόν Αουκιiι• 
τυφί.ός ι>άκούσας όχλου δια:τορεvο • 
μένοv (καί ού δι]ποv τού' Ιησού) έ:ιυι•
Dάι•ετο τί aι• είη«, ό δέ κατά τόι• .1/ιiρ-

25 κον ι>aκούσας δτι 'Ιησούς ό Ναζαρη
νός έστιΙ' iίρξατο κράζειι•ιι, οί δέ κατa 
τον ΜατlJαίοι• δύο τυφλοί καD
ήμενοι παρά τήι• όδόι•, dκού
σαντες δτι 'Ι1ισούς παράγει, 

30 έκραξαν. καί ούκ iστιι• ό κατa τόι• 
ΜατDαίοΙ' :ταρά τοίς τ·υφί.οίς 'ΙησοiJς 
Ναζαρψός, άϊ.ί.' ό :ταρά τοί; ί.οι:τοίς, 
ώι• ό μέι• κατά τόι• .1/ιiρκον (τvφί.ός) 
άκούει δτι ιι' Ιησούς ό Ναζαρηιιός 

35 έστιν«, ό δέ κατά τον Αουκιiι•, δτε 

tertiuιn vero quod dixitl\Ia tthaeus. 
priιnuιn en.im oportet adprop.in
quare Hiericho, ita intrare in eam, 
postea auteιn exire de ea. Lucas 
ergo scribit: ι>et factuιn est cum 
adpropiaret Hierichoιι, Marcus au
tem ita : ι>et venit in Hiericlιo et 
exeunte eo inde«, :Mattlιaeus vero 
neque adpropiasse Hiericho scri
bit nec qu.ia venit .in Hiericho, 
sed tantum exeuntibua eis ab 
Hiericho. 

potest ergo secundum Lucam 
quidem adpropians Hiericho fe
cisse lιoc, secundum l\Iarcum au
tem veniens .in Hiericho, secwι
dum :\Iatthaeum autem ex.iens 
ab Hiericlιo. 

6 Luc. 18, 35 - ί ::\Iarc. 10, 46 - 10. ι.; Vgl. Lιιc. 18, 35 - ll.lί Vgl. 
:\larc. 10, 46 - 21 Luc. 18, 36 - 2ii. 3-1 ::\Iarc. 10, 4 ί 

8/4 (μετδ. ταiίτα δέ) ΚΙ, Ygl. lat. .; scribit + ita Β 10 iιι 

1ii. 17. 18 τον <Η 28 δήπω l\1 <Β L 
25/26. 32. 34 ι•αζαριι•ό; Η 38 (τvφ).ο;) 
Koe 3ii ίίη l\1 
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l:-ιυ1•Οάvετο :ταρά τού ϋχί.οv ι>τί άι• f·ίη 
τούτο<<, έμαΟεΙ' ά...'"lιιγγειί.άι-τωι• αύ

τιp δτι Ίησοv:; ό "Υ,φιρηιοος παρέρ
χετuι. 

5 ΈξιJς δέ τούτοις παρατήρει δτι 
τφ βοιίσω·τι τt:fri.φ (κul) ).έγοντι · 
>>vίέ Δuυtδ. iί./ησόJ• με« >>οί :τροάγοι•
τες ε:τετίμωι•. ίι·α σιω:τιίσυ({. ώσεl 
lλεγε1• · οί :rροjτοι. :τιστεvσαι·τες iπε-

111 τίμωι• η~ ί.έγοΙ•τι · >>v[έ Δuvtδ•<. ίvα 
σιγήσrι κιιl μ ι) άι·αγορεύση αύτοι· τ φ 
Εί.άττοvι όι·όματι. άίJ.' οίω•εl ί.έγη· 
t•ίέ fJFoi]. έί.{ησόι• με. άί.).' ΕΚείι•ος 

>>:τολί.φ μύJJ.οι• έκραξεΙ' · υ[F Δuυtδ, 
15 lί.έησό~· με«. Fίτu (ιτησt) >>σταfJεlς ό 

'Ιησοfς lκέλευσfl' αvτοι· άχΟψαι 
\ ' , ' ,, ~ \ ( . 

;τρος αυτοι·«. και ορu ει μη ω; :ι:α-

ριιτετηρήκαμει•) ύ:ι:οδεέστερό; εστιν 
ούτος ό τυq:ί.ός • οi:τε γaρ ό Ίησο ϋς 

20 αvτον iq:ώι•ησfl' ο/(τε εl:ι:εΙ' αvτον 

q;ωι·ηfJιJι·αι. άiJ.' ιίις ιη) χωροϋι•τα 
ταύτα ,·lκέλευσειι αύτοι·ιι < ιίις) μη δv
ι•άμει'ΟΙ' κυ.fΓ αύτοι• εϊ.Οείι• :τρος av
τoJ' >>άχfJι]ι•uι :τρο,; αvτόvιι, είτα (ιτη-

25 σlν) >>lγγίσαvτος αύτού l:ι:ηρώτησεν 
αvτόν εί."tώι•. τί σοι {)έί.ει,; :τοιή

σω ;« καl ού πρότεροι• l:ι:ηρώτησεv 
αύτόv ή ό iρωτιύμει•ο,; 1jγγισεν αvτφ, 
άί.ί.' l:τεl Ιjγγισε. διά τοϊ:το lρωτηDεlς 

30 'I' ' tl , p· ' , 
ειπε το >>ιι•α αι•α ι.εψω. κ·υριει<, 

εlτα (ιτησtΙ•) ά:-ιοκρι{)ε/ς ιιεl:ι:εΙ• UVTqJ 

Post IIaec consiclcrn, quoniιιnι 
clalllanti cae<'O ιι tψlC clicent.i: •ΙΠΪ· 
serere tnei, fHi Dιι YicL , ·cιui prιιef'c
dcbιιnt, illct·epabωιt enω ut ta
ceι·ctrι. t.anqnaιn si dicH t: qui 
pι-iωi ψedideι·ant, inc'l'epa bant ei 
claωanti: fili DaYid ·, nt taceret 
et non appellaret euιn conteωpti
bili noιnine, sed potius diceret: 
•.fiJi clei, ιnise1·ere mei ... ille auteιn 
<»ιunlto) 1nagis claιnabat: fili 
DaYicl, miserere tneirι. et ·•stans 
Iesns iussit eum adduci ad seoι. et 
vicle nisi (sicut dixinιus) infetior 
est. caecus iste. na1n nec Iesιιs eum 
-ι·ocaι·it nec di.'i:it eu1n vocari, sed 
quasi 11011 capie11teω haec >>iussit 
euιn({ qnasi 11011 l)Otentenι a setuet
ipso ,-enire >•Hdduci ad se. et. cutn 
adpro1Jiasset ei, interrogavit euιn: 
qιιid vis ιιt facia1n tibi ?« et 11οή 
priιιs intetτog~ιYit ennι aut inter
rogat.us aclpropiavit ei, sed qιιo
niam adpl'OpiaYit, icleo hιterro
gat.ns clixit: >>ut videam, domine({. 

lff Lιιc. 18, 36f - 6 Lι1c. 18, 38- 7 Lιιc. 18, 39 - 10 Ygl. Lι1c. 18, 38 -
Η Lιιc. 18. 39 - 15 Lιιc. 18, 40 - 22 Vgl. Luc. 18, 40 - 22ff Lιιc. 18, 40 -
:!5 Lι1c. 18, 40f - 30 Luc. 18, 41 - 31 Lιιc. 18, 42 

3 vαζαρι~·ό; Η 6 τvφλφ (καl) 

ΚΙ, \'gl. lat. 10 λέγοvτι vίέ] 

vίώ :\Ι 22 (ώς) Koe, ygl. lat. 
26 -θέλεις + ίνα :Μ 27 έ:τερώτησεv Η 
29 ιiλλ' Κl, vgl. lat. καi :\Ι Η 

8 eum < y 15 (multo) Diehl, 
vgl. gr. 26 aut] lat. l1at 1/ fal;;cl1 

verstanden Koe 

ϊ36 
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'Ιησούς · dι·άβί.εψοι• · 1) :τfστι; σου 

σlσωκέ σ ει<, :τλείοι• δέ <τι) έχουσιι• 
οί κατά τόι• ΜατΟαίοι· τυφλοί, έφ' 

ιίίι• γέγρα:τται ότι σ:τλαγχι·ισiJεiς 
5 ό 'Ιησούς ijψατο τώι• όμμ άτω1• 
α ύτ ώ ι• • οvχ 1ϊ·ψατο δέ οiiτε τοv κατά 

τοι• Μϋ.ρκοι· οι"'τε τοv κατά τοι• Λου
κϋ.ιι. 

έχει δέ :τάλιι· ;ι).εοι·έκτημά τι ό κατa 
10 τό1• Λοι·κάι•. 

' ι (' ' - ' 'β' ε:τειπερ ηι•ι;ω >>παραχρημα αι•ε ι.ε-

v•ει•ιι. ov μι!ι·οι· >>fικοί.ούΟει αι}τιpa. άλ
ί.a :τί.είόι· τι είχε :ταρa τοvς ί.οιπού;. 

»1}κολού0ειιι γa!? (ιrησiι·) >•αι~τιp δοξά-
15 ζωι• τόι· iJεόι•ιι, καl 1}1• τό τέ/.ος τού

του, έι• ηp aκολοt•Οείι• κιιί δοξάζοι·

τος τοι• {)εόι•, (τό) :τάι·τα TOJ' οχλοι• 
lδόι•τα δοϋι•αι >>αlι•οι· τιp fJεψ«. 

ταύτα μέ1ι έ:τί τοϋ παρό1•τος ψιείς 

20 είς τοvς τό:τους, (εί'τε γ1•όντες) είτε 

λαβόvτες, ε'Ιδομει• · iJεό; δi δοίη 
Ό' β 11 J. ' I • ο φ ου,.εται .ογοι• σοqΊu..; :τι.ουσιω-

τεροι• καl λόγοι· έ1• q:ωτl γι·ιύσεως 

τρω•ότt(!01'. ϊ1•α τu.iiτα τοίς a;ro τοι-
25 ούτω1ι χαρισ,ιιάτωι· συγκριι•όμει·α εύ

ρε{}fJ ώς Ι.ύχι·ο; :ταρ' 1}ί.ιω•. 
14. Παί δ τε ijγγισαν ε ίς 

Ί ε ρ ο σό}. 1ψ α κ α ί ή λ 1Jo1• ε l; 

itenι hoc aιnpliιιs lιabet Lucas, 

qιιocl in illis qιιideω secutus est 
tantnmmodo caecιιs, hic autem 
"secntυs est dans gloriam cleo«, 

ut videntes eιιm oιnnes deo lau
deιn offerrent. 

14. Et cιιnz. adpropi11φιa~se1ιt 

i1z Hίerosolynιίs, ι·e1ιίt ίη Betlι-

llff Lιιc. 18, 43 - 17f Ygl. Lιιc. 18. 43 - 2iff Ygl. Orig. tom. Χ, 30 
in J οΙ ι. (ΙΥ, 204, lff): καΙ ταiiτα μέν κατd δύναμιν εlς τά :rαρά τίp 11/aτfJαtιp 

λεκτέοιι, τοiί όί.οκί.ήροv καί παρά ταiίτα ιΊκριβεστέρου λόγου εvκαιρότεροv, δτω• εlς τό 

κατά llfατDaίoν ήμίι• ).έγειιι δο{}fί, λεχfJησομέι•ου. Ygl. noclι Haιιtsclι TU. 34, 2a, 71 

2 (τι) Lo 6 τοϋ < Ha 16 ιiκο· 
λοufJείν καi δοξάζοvτο; ΚΙ naclι Koe 
ιΊκολουΟοϋι•τι καi δοξά;οηι l\I Η 17 <τό) 
Koe 20 (ε/τε γι•όι•τες) Rn, nacl1 cod. 
Regius 21 δοίη K!Koe δώη:\lΗ 2:) χα· 
ρισμάτων (π).οvτισfJείσι) Koe 27 Yor
IH•r: Περl τij; δι•οv καί τοiί :rώλοv Η 

27 Et) ΧΥ secnndum maHιm. 
In illo tenιpon> L I appωpinφιassent 
R Β L aciJJropiassent G 28 Yenit 
in :γ* et Yenί>;,;;ent. L 
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ΒηfJφuγ~ πρdς τd δρος r~v 
'Ελιι ι ~1' και τά έξijς έω; I τoiJ lπι
{Jεβηκιύς έπί ίJι•οι• κιιί π~ί.οι• 
vίdι• ύπoζυγlov(~lnttlι.2J, I 5). 

5 καί ό lllϋ.ρκος δέ κατά τd1• τrJποι• 
οiJτω; ιίι•έ"γ(!αψε · ηκιιί δτε iγγί
ζοvσιι• εί; 'ft·ροσόλtψιι καί εί; Βη

Οιιι•ίω• Π(!dς τd δ(!ος τιiίι• 'Ελιιι~ι•<< καί 
(τά) έξιjς έω; τοίi >>κιιί εvΟέω; αvτdν 

ΙΟ ά:τοστελείι<· ύ δέ Λουκάς τοϋτοι• τdν 
ι ' - ' ' ' ι τροπω• · >>κιιι τrιvτιι ειπωι· επορεvετο 

, {) • β ι • • τ '1 εμπροσ ει• αι•α αιι•ω1• 1'1ς .ι.εροσο,,v-

μιι(( καί τa έξής, έω; τοϋ >>ούτως 
έρείτε · δτι ό κύριος αύτοϋ χρεlαν 

15 έχει((. 
'Άξιόι• έστι μάλιστιι έ.-τί τ~ι· τοιού
των τού εύαγγt-J.lοv r}ητ~ι· έπισηjσαι 
τip βοvλιίματι τ~ι· ά~·αγραqό1•των 
κιιί τfί προιιιρέσει αύτ~1·, τί σκο-

20 ποϋ1•τες ίιJ•έγραψαι• πρdς τοίς τερα
στίοις καί παραδόξοις τ~ι· ύπd τού 
σωτήρας γεγει•ημέι•ωι• καί τά ιιηδέν 
έμφαίι•οι•τα τοιοϋτο~·. 

25 

έστω γάρ περί τvφλ~ν ά~·αβλέψεως 
καί παρέτων ίάσεως καί νεκρών άι•α

στάσεως καί λεπρώ1• κα{)αρlσεως 
30 πεπραγματεϋσ{)αι τοvς εύαγγελιστάς 

είς οίκοδομ~ν τ~1· περί τού 'lι]σoiJ 
τοίς έντεvξομέJ•οις αύτώ~· τfί γραφfί, 

ι β 'λ ' - ' ι τι ov εται αvτοις το προκεψ~Όν 

plιage i1ι 1ιιοnte1ιι Oliveti. 

Dignιnn est ostendere hic 
volunta t.em evangelistarιnn con
scι·i\)entiulll et propositιnιι eornlll, 
quicl considet·antes post nιirabilia 
eius et opera gloιiosa 

etiam de exlιibitione asinae et 
sessione doiUini super eanι face"
rent mentionelll. 
pone quia de visione caecorum, 
de paralyticoi'Ulll constrictione, 
de resurrectione mortuorum, de 
mιιndatione leprosorum scripse
runt evangelistae, ut aedificent 
homines in fide Christi legentes in 
scriptutis opera eius: quid autem 

6 ~Iarc. ll, Ι - D Ma1·c. ll, 3 - 11 Luc. 19, 2S - 13 Luc. 19, 31 -
241f Vgl. ~Iat.th. 11, 5 Par. 

3 tπιβεβηκώς <Η 9 (τά) (} 

14 ό < Ha 31 Ίησοiί (γει•ομένην) 

Koe 

1 in] ad L oliveti + tunc 
misit et reliqua. O:ι:nelia Origenis de 
eadem lectione L 26 ea:ι:n] ea Β 
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ρητό1•, κα-θό ψ·ίκα τοίς Ίεροσο
λύμοις Ιίγγισε1• ό 'Ιησούς μετά τώ1• 

μα-θητίδι• καί lλήλυ-θεν εlς Βη-θ • 
φαγ)}J' πλησίον τού όρους τώJ• 

5 ΈλαιώJ•, άπέστειί.ε δύο μα· 
-θητάς eJ•τεί.ί.άμεJ•ος αvτοίς περί 
οJ•ου καί πώλου, ίJ•α ί.ύσαντες 
άγάγωσι1• αύτφ. τφ lσ-θ' δτε μή 
όκJ•)jσωη πλείω•α όδόι• πεζεύσαι. 

lU καl τοίς έαυτού ποσί τψ· όδοιπορίω• . . , 
εκτει.εσαι. 

ώς δτε άπό • /εροσοί.ύμωι• δι1]ρχετο 
διά ηjς Σαμαρεία; <εί; η}1• Γαί.ι-
λ ' ') rr.ιιq I ' \ \ I 
αιω• και 'f υασας επι το ιrρεαρ, 

15 κοπιάσας >·eκ η/ς όδοιπορίας« lκα
-θέσ-θη παρ' αύτιp; τί δi καί αύτιp 

τιp 'Ιησού πρόκηται ΟΙ' ΟΙ' δεδεμέ
νην μετά πώλου λύεσΟαι κελεύοJ•τι 
(καί) προστάσσοι•τι λέγεtJ' τiij ότι-

2ft ποτούJ• έπί τούτψ qάσκο1η δτι ό 
κύριος αύτώι• χρείαν lχει· 

εv-θέως δi άποστεί.εί αύτούς; 
ό γάρ τηί.ι.κοvτος κύριος, χρείαν 
lχWJ• οJ•ου καί πώλου τώ1• πάλαι 

25 δεδεμέJ•ων. lμq:αι1•έτω *** τι ϋ.ξιοΙ' 
αύτού τής μεγαλοπρεπείας. 

'ΕπιτείJη δέ τι] ι• κατά τόι• τόπον 
ζ1]τησι1' προq:ήτης Ζαχαρίας ό τού 

30 Βαραχίου, προq:ητεύσας περί τούτωι• 
προφητείαν άξίω· lπιστάσεως, eJ• fJ 
αύταίς ί.έξεσι γέγρα;τται ταύτα · 

voluerunt conscribeι·e qnod ad
propians Iesus Hieι·osol~·ιnis cuιn 
discipulis sιιis et veniens in Beth
plιage iuxta ιnontem Oliι·eti 1nisit 
d1ιos discipulos, nιandans eis de 
asina et pullo eius, ut solυentes 
adducant eam ad se, qui fre
quenter non pigritavit maiorem 
viaιn pedibιιs ambulare, 

sicut fecit qιιando ab Hierosoly
mis transiens per Samariaιn ibat 
in Galilaeam, cum venisset ad 
puteuιn »ex itinere« lassus, et 
super eum sedisset 1 quid autem 
est quod et ipse Iesus asi1ιam cum 
pullo eius ligatam solvere iubet 
et mandat, ut dicenti sibi: »qua.re 
solvitis 1« respondeant: quia donιi
nus operωn eius ιlesι"derat, con
festi·ιn aιιte1n re1nittet ea1n. nec 
enim huiusιnodi dominus, neces
sariaιn ha.bens asinaιn et pullum 
eius aliquando ligatos, ostendit in 
priιna facie aliquid dignuιn ma
gnificentia sua. 

Quid a ιιteιn est, ut de hoc 
etiam Zacharias propheta prae
diceret veι·bis huiusmo(li: »gaude 
valde, filia Sion; praedica, filia 

1211 Ygl. Jolι. 4, 6 - 19 (lat.) Lιιc. 19, 31 

ί :rό).ov :\la Η πώ).οv + eiUB 
lat. 12 ώς (i:rοlησεν) δτε Koe, yg\. 
lat. 13 σαμαρίας Η I (είς-καί) 
ΚΙ, ,·gl. lat. 1ij (καί) κο:rιάσα:; Ηιι 

16 πaρ']super lat. ( = έπ' ?) 18. 2-Ιπώ· 
λοv + eius lat. 19 (καί) ΚΙ, ,·gl. lat. 
2;) *** Diel11 ΚΙ Koe, ,·gl. lat. 

3 in < L 13 per Samariam] 
ab hierosolymis G 15 ex χ* eo e 
22 eam] eιιm G I nec enim] Iat. las 
ού γάρ st. ό γάρ 2U qui(1 aιιtem 
est] \at. las iπί τ(νι st. έπιτείι•ει? 
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ιιχαίρε σψjδριι, Ούγατερ Σιιv1• · 
κήρt•σσε, fJύγα.τFρ ·ιερουσαί.ι}μ · ίδού 
ό βασιλεύς σου έρχηιιί σοι δίκαιος 
καί σψζωι•, αύτό:; :τραvc: καί έ:τι-
β β ' ' ' r .,_, ' -;, ;) ε ηκως ε:τι t•:τοι. υγιοι• και :τω .οι• 

I ' δ ο "β 1). ο \ - I 
1ΈΟΙ'<<. ει ε ου .Fι α:το τοt• :τροq;η-

του μαfJεί~· :τώ; έστι [χαίρε σrμ)

δρα] χαρϋ.ς ί1ξια. τrί fJυγατρί Σιι;J1' 
τά :τροψητευόμεt·α, ϋ.κουε τού ιικαi 

10 έξολοΟρεύσει UΙJ,tιατα έξ Έφρα.'ίμ 
καί ί.ι-τ:τον έξ • /ερουσα.ί.ι}μ, καί έξοJ.ο
θρευΟ1}σεται τόξοι• :τοί.εμικόt•, καi 
:τλijfJoς καί είρι}t·η έξ έθνώι• · καί 

κατάρξει ύδάτω~• έως Οαί.ά.σσης καi 
-δ p·· - '\, 15 ποταμων ιεκ οι.ας -γης. και συ εΙ' 

αl,ιιατι διαΟι}κης έξα:τέστει).α; δεσ
μ ίους σου έκ λάκκου ούκ έχ01•τος 
ύδωρ. 
καfJι]σεσfJε έ1• όχυριvματι δέσμιοι 

20 τijς σv1•αγωγ-ίjς, καί ά••τί μιiiς ?]μέ
ρας παροικίας σου δι:τλύ. άντα:το
δώσω σοι«. καί lt•α μι} μηκύt•ωμεt• 
τόν λόγοι• έ:τί πλείοΙ'. καταλ{πωμει• 
τ φ βουλομένφ συγκρίt•αι η}ν προ-

25 ψητε{αν τfj κατά τό εύαγγέλιοt• 
ίστορ{q. όλα τά κατά τοvς τόπους 
έξετά.σαι παρακειμέtοης ηjς ).έξεως. 
έσημειωσάμεΟα δe ώσπερ έπ' άλλων 

Hierusaleιn: C('(Ψ rex tιιι1s vcnit ϊ38 
tibi iustus ct salYιιns, ipse ιnan
suetus et SC(lens sιφer sulJiugalenι 
et pι1llιnn C'iιιs noYcllnnι· ? si au
teru vis (lisceι·e ex proplιeta, quo
modo lιoc lllagnιnn gaudiιιm ha
hnit filia Sion, au(li qnod dicit: 
• et externιinn l)it currus ex 
Eplιrenι et e(ιunnι ex Hierιιsalen1. 
et extθfminabitur arcι1s bellicus. 
et nιιιltitιι(lo et pax ex gentibns; 
et principabitιn· aφιarιιιη usqne 
ad nιare, et flunιinuru exit.ns 
tenae. et tu in sanguine testιι
menti dinιisisti vincula tua ({e 
laccu non habenti aquanι ... 

notavimιιs autem sicut in aliis 

1 Saclι. 9, 9 - D Sacl1. 9, 10-12 - 28ff Ygl. Oι·ig. tom. Χ, 26 in 
Joh. (IV, 199, 29ff): lστέον μέντοιγε οτι οvχ ώς κείται :τα!,Jά τψ :τ!,Jοψήτη f, ).έξι; 
eξέ{}eτο αύτι)v 6 Ματ1Jαίος ... καί •.. άντί τοv »eπί ύ:τοζύγιον καί :τώλον νέον« άνέ· 

γ!,Ιαψe11. •l:τί οιιον καί πώ).ον vίόν ύ:τοζυγίοv«. 

i f [χαίρε σφόδeα] ΚΙ, vgl. 1at. 
19 καfJήσεσiJαl Η 23 κατα).ίπωμεν ι> 

καταί.ί:τ.ομεν :\Ι Η 

3 super < G I iugalem Β I 
exterminabit ΚΙ, \·gl. gr. extennina
vit χ ό/6 quomoιlo + ιle R ί filia 
y* < L !I efrem G (Β) effratre L 
11 ex) dt' L lό ,·incula) lat. la:; 
δεσμοιΙ; 16 lacu Β L 1 l1abente Β 
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ότι μι} αύταίς ί.έξεσιν δ Ματ1Jαίος 
και δ ΊωάιΨης έξέ1Jεντο τό :ιρο
φητικόν · ού γάρ ταύτόν τό ))χαίρε 
σφόδρα, 1Jύγατερ Σιών, (κήρυσσε, 

5 1Jύγατερ ·ιερουσαλήμ)ιι τq) · εί:ιατε 
τfj 1Jυγατρί Σιw1• (ij τip ηι1} 
φοβοϋ, 1Jυγάτηρ Σιώιιιι), 
ιiλλά (και τά) μετά τό »lδού δ 
βασιλεύς σου έρχεταί σοι» προτε-

10 ταγμέ1•α τοϋ »:ιραv;ιι ούκ έξέ1Jετο 
δ Ματ1Jαίος, οfJτω; έχοι•τα · ))δίκαιος 
καί σψζωι• αύτό;ιι. έτι δέ ιiιιτί τού 
''ββ ',,~ ' και επι ε ηκως επι ονΟ1' και 

πώλο1' υίόι• ύποζυγίου (κείται· 
' • β β ' " ' '!11 > ' -λ 15 ))και επι ε ηκως επι ονοι• και πω ον 

1ιέονιι ιj ώς έν τισι ))πώλοιι ύποζυ

γίουιι. δ δέ 'Ιωάννης ιi1·τί τοίJ 
• β β ' • ' • ζ' < ' ))επι ε ηκως επι υπο υγιο1• και 

πώλοι• 1•έον )ιc πεποίηκε · ))και? ι]-

20 μεJ•ος έρχηαι έπί πώλον δι·ου« · 
όστις έμφαί1•ωι• δτι γνώσεως δείται 
τό κατά τόν τόπον, έπιφέρει τό 

- δ' " ,, t' .ι:Lνι ' ))ταυτα ε ουκ εγJ•ωσαν οι μα., ,1ται 

αύτοϋ τό πρότερον«. 
25 15. Ζητήσαι δ' άν τις πώς 

'). ι ι ι ' ' ευ .ογως προστασσεται κατα τον 

ι ι 'δ .ιι.~, ι 
προφητψ χαιρειν σφο ρα vυyατηρ 

Σιwν καί κηρύσσει ι• 1Jυγάτηρ • Ι ε· 

quod non eisdem sermonibus l\fat
thaeus et Iohannes protulerunt 
prophetiam eandezn. nec enim est 
idem: ))gaude valde, filia Sion, 
praedica, filia Hierusalemιc (ei) 
quod ait: dicite filiae Sion aut 
))noli timere, filia (Sion)ιι 

et cetera, quae non similiter po
suerιnιt. 

15. Quaerere autezn oportet 
quonιodo rationabiliter mandet 739 

proplιeta valde gaudere filiam 
Sion et praedicare filiam Hieru-

3. S Saci1. 9, 9 - 6 Jol1. 12, 15 - 11. 16. 18 Sach. 9, 9 - 13 l\:latth. 
21, 5 - 19 Jol1. 12, 15 - 21ff V~l. Hier. in l\Iatth. 160 C: ergo cu1ι~ historia 
t•el i?npossibilitate?ι& habeat, ι•el turpitudinem, ad altiora trans1niUi1ι~ur -
23 Joh. 12, 16 - 26f Ygl. Sacl1. 9, 9 

2 το] eande1n Iat. το (αtίτο) Koe 
3 το] τώ :!\Ι 4 (κήρvσσε-Ίερουσα· 
i.ήμ) ΚΙ Koe, Ygl. lat. 6 (ή -Σιών) 
IG, vgl. Iat. 8 (καί τά) ΚΙ nach Hu 
14 (κείται-lίJ•οJ•) ΚΙ Koe, anders 
Haιιt,;ch τι;. 34, 23 , ϊ2f. 18 (καί 

-J•έOI!) Lo 

1 hisdem G L 
; (Sion) ΚΙ 

δ (ei) ΚΙ 
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λ • δ\ \ ' β β , ' \ ρουσu η,ιι ια ηιι• επι. ε ηκοτα >ιι;:τι 

ύποζύγιοι• κιιl :τιίjί,οι• ·ι•Ιοι·<<. δτε 
' β ' 'δ' ' cor "'' μετα (!flχυ / (Ι/1' τηι• lf(!Ot'ΦJ./.ημ 

>>J!κλuυσt:ι• '.l:t' ιιύη)ι·« δ 'Iησούς 
rι λέγω ι• ι{ lt·ρουσιιλι/,ιι •ιt·ρουσuλι}μ,) 

~ ' I. \ I 1J αποκτειιΌι•σιι nn•; προq ητrις« 

κuι τά έξιjς. :tρι:σχf·ς ούι• εί δύι·uσuι 
Σιών ι•ϋι• διj λεγrηιlι•ηι• {)υγιιτέΙJu 
τού προστάσσοι•το; ιιύτfl χαίρεη• 

]fl κuι Ίεροvσιιϊ.ιjμ πιίλιι• ·Ουγιιτt(ΙJU 
τού κηρύσσειι• ιιύηj κελεύοι•τος, 

εlπείι• είι•ω <μη τ ήι• τόι• κύριο2• 
στuυρώσασuι•, uλλu τf}ι• i:JΕξαμέι•ηι• 

τό2• lστω•ρωμlι·οι·, 
"" \ ) \ , , ' ~ " ' 15 -ιωι· τψ• ε:τοt•ρrιι·ιω•, ΠΕ'(!Ι ι1ς ει• μει• 
- ' •Ε'β , , ' τn προς ραιους γεγρu.:ττuι το 

ιιαϊ.ί.ιί :τροσελ1ιλ-6Οατε Σιώι• ϋρει και 
πόλει Οεοϋ ζώι•τος, •Jεροι·σιιλιjμ 

έπουρω•ίφ. 
20 και μυριάσιι• άγγέλωι•, :τω·ηγύρειι<, 

έ'J: δέ τfj :tρός Γαί.άτας · »1] δέ ϋ.ι·ω 
Ίερουσαί.fιμ έί.ευ{}έρα έστίι•, ιϊτις 
έστl μ1}ηιρ 1Jf1ώι·ιι. μι}:τοτε γάρ 
σύμβολά έστι ταύτα τοϋ σωτιjρος 

25 λvσω•τος τώι• δεσμώι· διά τώι• 
μα{)ητών τa ίδια όχι}ματα, τούς τε 
ά:τό τοϋ λαού' :τιστεύσαντας έκείι•ου 
τότε καί τοvς άπό τών έfJ2•ώv. 

δεδεμέι•η γaρ ταί; άμαρτίuι; 1}ν 1} 

sιιlcιn pι·oρtcr cιnn, φιi scιlit 
»sιιper ιιsiηιιιη ct pιιllιιιιι ηογeJ

Ιιιη1<', cιιιη post ηιοιlicιιω γidcns 
Hicrusιιlcιn Jesus >ιflcνit supcι· 
cn ηιιι, diccns: »Hicrιιsalcιn Η icι·u
saleuι, qιιιιc ocι:idis rn·oι)Iιctns·· et 
cct·<'I"H·. Yi<lc cι·go, ne fω·te ga γj. 
surarn Sion et ι>raedicaturnιn Hie
rιιsnleιη 

11011 illam dicit, quae dοωiηιι111 
crncifixit, sed istanι quae cruci
fixuιn suscepit., 
caelcsteιn Sion, de qun dicit a.po
stolus ad Hebι·aeos: »sed acces
sistis ad Sion ιηοηteιη et civita
teιn <lei vivi, Hierusaleιn caele
steιn« 

et cetera, 
iteιn ad Galata.s: »Hierusalenι 

auteιn quae suι·sum est libera est, 
quae est rnater nostra«. ne forte 
ergo haec oJnιιia. 1nysteria sιιnt. 

salvatoris, qui solvit vincula J)er 
disciι)ulos suos popηli ex ludaeis 
et })Opnli qui Yenit ex gentibus. 
ligata enim erat peccatis, quae 
tunc fuit synagoga, liga.tus fnit 

1 Ygl. Saciι. 9, 9- ·HfYgl.Lιιc.19, 41 - όLιιc.13, 34 - 17 Hebr. 12, 22 -
21 Oal. 4, 26 - 23ff Ygl. Hier. in :Mat.tlι. 160 C: at asi1ta ista, quae stιbitι· 
galis jtιit et ed01ι~ita et iιιgtιιιι legis traxet·it, sy1ιagoga i11tellegatιιr, pιιlltιs asiιιae 
lasciι•tιs et liber ge1ιtίιιιι~ pοpιι.lιιs, qtιibtιs seder-it lestιs 

4 (έ:t'- • Ιεροιοσα},,ίμ >ΚΙ nach Ηιι. 
vgl. Iat. 8 θυγατέρα < l\1 12 (μfι 
-Σιών) ΚΙ, vgl. Iat. 15 τιjν έπου· 

ρανίαJ•, :tερl1ί; ΚΙ, vgl. lat. τά έποvρά· 
νια, :tερl ών ;,\I Η 24 ταύτα + Ο1Ι~-
1Ιiα \at .. 

2! mysteria snnt. haec onιnia L 
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τότε σvt'uγωγι}, δεδεμέt•ο; δέ καί 
ό :τώλος μετ' έκείι•ης ό i'στεροι• 
γει•όμενος νέος α:το τώι• έ{}ι·ώι• 

(πιστεVων> ί.αός. και τούτους άμ-
5 φοτέρους έγγίζωι• τfl εlς η}ι· ι'.ίι·ω 
ΊερουσαλΎ;μ άι•όδφ 

ό σωη}ρ lκέλευσεν ύπό τών μαDη

τώι• διδασκόι•των λυD1]ι•αι, δοvς αύ-

10 τοίς τό ίίγιον πνεύμα και εί:τώι·. 
»λάβετε :τι•εύμα ίίγιω•. ι'.ίι• τι1•ωι• 

άφ?jτε τaς άμαρτίας, άφίενται αύ
τοίς · lίν το·ων κραηjτε, κεκράτψ
ται<<. και άεί γε οί μαDητaι (Χρι-

15 στοv), 
ούς »ίκά1•ωσε διακόνους καιι•ijς δια

{}ήκης, ού γράμματος ai.i.a πνεύ

ματος«, 

λvοι•τες τψ• δεδεμέ1•φ• ο1•ο1• καί 
20 τόι· πώλοΙ• aγοvσι πρός τόν, Ιησούν 

βουλόμε1•ον όχήμασι χρήσασDαι τοίς 
ύπό τώι• γι•ησίω1• αύτοiί μαDητιίjν 

λεί.υμέι·οις Uπό τώι• :τάλαι (άμαρ
τιώι•) δεσμοiί. και πρέπει γε τιp vίi[J 

25 τοv Dεov ούτω χρείω• έχεο• (rιλ

άι-Dρω:τος γάρ έστι) τής δεδεμένης 
δι•ου καί τού μετ' αύτijς δεδε

μέ1•ου πώί.ου · χρείαν δ' αύτώι• έχει, 
ίνα αvτοίς έπικα{}ίσας άι•α.:ταύσn 

30 μίiλί.οι• ήπερ άι•απαύσηται τοvς οίς 
έπικα{}έζεται. I 

et pullιιs cum ea, qui postmodunι 
factιιs est novellus ex gentibns po
pulus credens. et hos anιbos ad
propians a.d Hier-u.saletn caelestenι, 

id est ascendens in caelum, 
iussit discipulos suos ut solverent 
eos, dans eis spirituιn sanctum et 
clicens: »accipite spiritum sanc
tιnn. si cnius dimiseritis peccata 
diιnittentur eis; et si cιιiιιs tenue
ritis, tenebuntur«. et senιpeι· dis
cipuli Christi 

solYent.es ligαtω1ι asina1n et pul
lunι aclclucunt ad Iesum volenteιn 
eis Yehiculis uti per discipulos suos 
solutis a. vincnlo peccatorum prio
runι. et dignum est filio dei, ut sic 
necessarios habeat eos (miseri
cors enim est) [super], asinam alli
gatam et pullιnn (alligatιιm) cu1n 
ea. necessarios autem l1abet eos, 
ut sedens super eis repaιιset n1agis 
eos supeι· quibus sedet, quam 
repaιιsetur ab eis. 

11 Jοι1. 20, 22f - 16 ΙΙ. Kor. 3, 6 

1 τότε κι Koe, vgl. lat .. :τοτε )1 Η 
4 (:ιιστεύων; κι, vgl. lat. Η (χv) 

ΚΙ Koe, vgl. ιat. 21 όχήμασι Koe, 
ygl. lat. όχήματι )! Η 23 (άμαρ
τιώι•) δεσμοϋ Koe, ygl. ιat. 26 έστιν Η 
30 εί:rερ )fa 

i caeιum] altιιm Β 9 et y* 
< L 21 sιιοs + γνησ{οuς gr. 
23 [sιιper] ΚΙ, \'gl. gr. 23/26 liga-
tam y 26 (alligatnιn) Diei11, vgl. 
gr. 30 eis] eos Β L 

740 
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16. 'Λί.ί.ά ζητιίσfι τι;. πώς ύ 
λόγος τιί)ι· έξ·ιjς ιlκύλουΟος έσται 
τοίς aποδt·δομέJ•οις, οί'τως έχύι·
τωι• · t·ύ{)έως δέ άποστfλεί αv-

5 τούςι< 

1'j • »καί εΜ}έω; αύτόι· άποστεί.εί 
πάλι1• ώδειr, 

λύσεις δέ τό lπ1ιπορημlνο1• ζητι}
σας 

10 τΥJ1' ύ.ποστοί.ΙJ1' IJ τώι• κατά τοι• 
Ματ{}αίοι• δύu ·ι} τοϋ κατά τόι• 
Μϋ.ρκοι• πιbί.ου. 
" δ \ , 'δ ' "λί. .χ -οτι η κvριος ου εις α .ος ,11· τωι• 

δεδεμέι•ων <iί έκείι•ο; Πf!!ί ού 
15 φησιι• ό ύ.πόστολο; )· >•άλί.' ιjμίι• Fίς 

κύριος '/ησοvς ΧQιστός. δι' οι~ τά 
πάντα<<, ψ \οτι .:· μηδαμιί)ς άι•τιί.Ι
γειν έμεί.ί.ε τώι• ί.εγόι·τωι• τις· 

»είς τί λύετε τόι• πιi)λοι•;ιι ίj ότιποτ-
20 οϋν φασκόηωι•, διjί.οv · ώς γάρ μή 

ά1•τερούι•των αύτψ είπε1• ό σωτηρ τό 

καί έάι· τις ύμί1• εϊπιι τι, 
έρείτε οτι ό κύριος αvτών 

χρεία1• έχει 
25 

~ '' ~- n '1' ' 11 • »εαν τι; vμιι• ειπn · τι ,.vετε τον 
πώλοι•; είπατε οτι ό κύριος αύτοϋ 
χρείαι• έχει« · καί κατά τόι• Λουκϋ.ν 
δέ · »έάν τις (φησlι•) ύμaς έρωτij. · 

30 διά τί λύετε; ούτως έρείτε. οτι ό 

κύριος αύτοϋ χρείω• έχει<ι. 

Ηί. f;c(l quncι·et ιιliψιίs, φιο-
1110(10 eis ψ1ae clixiιHu::ι conYcnicn,.; 
sit sermo qui scquituι·, ιliccnι;: 
cωιjestiπι re1ιzittet eos. 

solιιtio autem qιιaestionis istius 
(sicιιt atl)itι·or) lιaec est. 

qnoniaιn donιinus quidcιn eorunι 

qιιi ftιerHnt ligati, nemo alius erat, 
nisi ille de quo ait a postolιιs : 
»nobis aιιtern unus dωninus Iesus 
Clιristus, per quem onιniacc, cui 
quoniaιn nequaquam contradic
turus fuerat aliquis dicentium: 
»qιιare solvitis pιtllιιm ?ιι *** 
nιanifestum est. naιn quasi nullo 
contraclicere potenti sic dicit Clιri
stus: et si aliquis 1:obis dixerit, di
cet·is qu.ωιiam dominus opera1ιι. 

eoru1ιι desiderat. 

6 ~Iaι·c. 11, 3 - 15 Ι. Kor. 8, 6 - lD Luc. 19, 33 - 26 1\Iaι'C. 11, 3 -
29 Luc. 19, 31 

S δe + sictιt arbitror lat. 
< πa 13 δ ή Koe δe ~~ Η 

11 τόν 
14 (ιj 

-ά:'l'όστολος) Κ1 Koe, vgl.lat. 15 άi.i.' 
ήμίν ΚΙ nacl1 Koe, vgl.lat. άi.i.' ή ό ήμώv 
1\ΙΗ 17(oη)Κl.vgl.lat. 21τό<:\Ι 

23-2i ότι-εl:τατe <:Μ 26 ή (κατά 
τόν 11/ίiρκον) Koe, vgl. Ζ. 28 

20 *** 
221>otente Β 
Κl, ,·gl. gr. 

Diel11 ΚΙ. ,·gl. gr. 
23 l. dixerit (aliquiιl) ~ 
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καl ζητιjσεις εί μετa (το άι·αβeβη
κέι·αι εί;) τι} ι· • Ιεροvσαί.ι)μ καl το 
' β β ι , " ι \ επι ε ηκΕΙ'αι τοvτοις η τοvτφ τον 

σωτι]ρα, ά.""Cοστολι} τις έ:tί τι έργοι• 
5 άι•αγκαίοι• :tρος τον τόποι• γ/J•εσ{)αι 

lμείJ.ει•, lι·α τι :tοιι)σωσιv ι] οι·ος 
καl ό :ιώί.ο; lQγοι• κατa το σιω:tώ
μει•ω•, έμq:αιι·όμει·ον μέι• ov τρω·ώς 
δέ δεδηί.ωμέι·οι•. lιΨοιαv δέ τού 

10 τοιούτου ί.αμβάι•ω έπιστι}σας τfj 
τάξει τώι· έι• τψ κατa .1/ατΟαίοι• 
μακαρισμώι•. έι• οίς μετa το >ψακά
ριοι οί πτωχοl τψ :ιι•εύματι, δτι 
,_, ~β"'' - , 

αυτωι• εστιι• η ασιι.εια τωι• οvρα-

15 ι•ώv« έξ1]ς γέγρα."'lται το »μακάριοι οί 
:tραείς, δτι αύτοί κί.1]ροι·ομήσοvσι 
τψ• γijι·<<. τι}ρει γaρ έν τούτοις δτι 
:τρώτοι• μέι• τών μακαριζομέι·ωt• >>1} 
βασιί.εία« έστί >>τώι• ούραι•ώι•« · δεύ-

20 τεροv δέ >>κληροι•ομήσοvσι τψ• γι]νιι, 
ούχ ι:Οστε τοι• :τάι•τα αlώι·α εlι•αι έ:t' 
αύτι]ς • :ταρακί.η{)έι•τες γaρ καί διa 
το :τε:τειJ'1}ΚέΙ'αt καί δεδιψηκέι•αι 
δικαιοσύι·ης κορεσ{)έι•τeς αύτιjς καί 

25 Εί.εη{)έvτε; 

30 

35 

κal τοι• Οεον lδόι·τeς καl vίol αύτοϋ 
κί.η{)έντες 

,. ~ ' ' β • , • {} 
:rω.ιν t·:τι τηι• ασιι.ειαι• α.<οκα • 
Ιστα1,ται τώJ• . -

οι•ραι•ωι'. 

et vide quia, postquam ascenderit 
Iesιιs in Hierosolyιnaιn sedens 
sιιper pulluιn lιunc Yel illum, nιis
sio quaedaιn ad opus aliquod ne
cessariuιn ad ipsunιlocuιu erat fu
tnra, ut aliqnid 01)eris faciant 
asina et pullus eiιιs, et hoc qui
dem significat.(uιn tacite), non 
t-anιen clare. sensuιn anteιnlιuins
nιodi intellect.us accipio credens 
ordini beat.itudinuιn, quenι facit 
)latthaeus. nanι postquanι di."\:it: 
>>beati pauperes spirit.u, quoniam 
ipsor11111 estregn11nι caelOI'Ulll«post 
lιoc scri1)tιnn est: )) bea ti nιansueti, 
quoniaιn ipsi possicleiJunt ter
ram«. dicimns eniιn in his, quo
niam prinιunι quidenι beatorum 
est >ιι·egnnm caelorumιι, in secundo 
auteιn loco »possidebunt terra.nι«, 
non ut per oιnne saeculum sint 
supeι· eanι, sed consolati (et) pro 
eo quocl esnrierunt et sitierunt 
iustitianι, satiati in ea et miseιi
cordiaιn consecuti 

iternιn ι·est.ituantur in regnnm 
caelornm. 
ant ceι·te qnonianι nιult.i ex popu
lo Iιιdaeorunι Yel gentiιιm, quos 
asinam et pnllιιω supι·a sumιιs 

interpreta ti, qni credidernnt in 
Chιisto et sιιsceperunt super se, 
postea ιnissi a Clιristo reversi sunt 

12. 18 :\Iatth. 5, 3 - 15. 20 :\Iatth. 5, 5 - 22-29 Vgl. :\Iattl1. 5, 4-10 

1 (τό-είς) ΚΙ, Ygl. lat. 9ff i. m. 8 significat(um tacite) ΚΙ nacl1 
βlαια ταiίτα Η 22 γάρ] δέ Koe, Ygl. Diehl, ygJ. gr. 10 creclens] lat. laι; 
lat. :rιστεύσα;? 22 (et) ΚΙ, Ygl. gr. 

31 qιιοs χ* Yel quos ρ 
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5 

'Ε άι• δi όι•ος καί πώλος, οί; ό σω-
• , β • • , δ δ • ' 

τηρ ε:ιι αιι•ει.οι α:ιο ε ομεt•οιτυγχα-

t•ωσι, μη Π(!οσκόψnς τψ Ι.όγφ :τu.ρα-
10 βάί.λοι•τι άl.όγοις ζψοις 

άχΟοq;όροις τούς φέροι•τας τόι• 'Ιη
σοϋν αύτοίς οχούμει•οι•. 

15 τάχα γάρ τι τοιοϋτον ι•οήσu.ς καi ό 
προφι}της είπε τό γει·ο~·έt•αι (ι&;) 
κτψώδης, I ούχ άπαξαπλώς 
άίJ.ά 

παρά τcp Οειp 1j παρa τιp Χριστψ, 
20 κατά τό »κάγώ κτψώδ17ς έγενι}Οην 

:ταρa σοίιι, 

ώς γάρ πρός τόv αύτόλογον καi πρός 
τψ· τοv Οεοϋ μεγαλειότητα 
κτψώδεις έσμiι• ούχ Ι}μείς μόι·οι, 

25 &λλά. καi ι}μώι• :τοί.λιp ί.ογικώτεροι 
καi σοφότεροι · οϋτω δi καi ώς 
πρός τό λογικόι• τοϋ ποιμέι•ος :τρό
βατά έσμει• αύτού, τιp τόν έι• άν
Dρώ:τοις καί τοίς τελειοτάτοις λόγον 

30 παραβαλλόμει•ον τψ αvτολόγφ πί.είον 
" ' ' ., ' ' ι ή εχειν αποστημα u.π εκειt•ου, 

όσοt• έχει άπόστημα lfνου καl :τιόί.ου 

ψυχή ή προβάτου :τρός ίlvΟρω:ιον. 

19 Ps. 72, 22 

7 πώλο~ + eittB lat. 8 oi 
+ Bttpra lat. 16 (ώς) ΚΙ Koe, vgl. 
lat. 19 Χριστφ + eius lat. 27 ποι
μltιω~ Ha 

ad populuω lιιdaicuιn vcl ad 
cctcrιιs gcnte::ι ηοηdιιιη cre<lentes, 
ut prnedicaι·ωιt eis <loωinιιm Ι e
suιn filiιιm dei. et hoc cst quo<l 
significat dicens: conjesti11ι autenι 

· renιitlet eos. 
Si crgo asina et pullus eius 

illi sunt, cιuos dixiιnus suprιι, 
supeι· quos veι·bum ascendit, non 
tibi videatur serιno insώsus, quod 
fideles homines animalibus con
parentur; 

forsitan eιιinι tale aliφιid intelle
gens et proplιeta dixit se factunι 
esse quasiiuιnentuιn, non simplici- 741 
ter iumentιιnι, sed sicnt iuιne11tuιn 
a.pud deιιηι Yel apu<l Chri
sttll11 eius, secιιnduιn quod a.it: 
»nt inιne11tnm factns snm a pnd te((. 
nanι qna11tnιn ad 
denm, 
inme11ta sιιmns 11011 sοlιιηι nos, 
sed etiam ιnnlto nobis *** pι·n<len
tiores, sic auteιn, qιιantuιn ad pa
stoι·eιn Clιristunι, etiaιη OYes eins 
sunιus, quonianι 

tanta distantia est inter eιιηι et 
nos, qιιanta int-er hoιnineιn et 
qualecnιnqιιe inmentιιnι. 

7 ergo] Jat. las δ;ι st. δe 

9 quos + dei Β + deus L 25 *** 
Diehl, ,-gl. gr. 
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• , , β , , , ~ι 
και ταχα ανα αιt•ω•τα μει• εις ερο-

σόλυμα (i:ωχουμb•ου του 'Ιησοϋ) 
τό ύ:ωζύγιοι• 1'j καί ό πώλος τοιαϋτά 
iστι1•, γε1·όμε1•α δέ έκεί ού μέ1•ει 

5 ύ:τοζύγιοι· ούδέ :τώλος, άλλά άπο

στέλλεται μεταβαλό1•τα καί ώψε

ληΟέ1•τα καl μετασχόντα τής τοϋ 
λόγου Οειότητος καί ύπεροχής τής 

γι·ώσεως, wστε είς δόξω• (άξιού-

lt) σDαι) Dεοϋ ά.;τοστέλλεσDαι αύτά εlς 
τόι• τόπω• δDεν έλύDη :τρότερο1•, τού 

κυρίου μεταποιήσω•τος αύτά καί 
μισ{)όv αύτοίς δεδωκότος τού ένη-

1'οχέναι αύτό1• 
15 

• ' β 1 ' τηι• τοιαυτηι• μετα οr.ην, 

ώς καί 

ά:τοσταλήι·αι αύτά έπί τόν πρότερον 

20 τόποι•, 

ούκέτι (δ') έπl τοϊς έργοις τοίς 

πρότερο1•. ού γάρ έμευ.ε1• ό φιλάν

Dρωπος ήμώι• < ώ1•) κύριος, ίiπαξ αύτά 
25 παραδεξάμε1•ος τιμijσαι τfί τε άπό 

τώι• δεσμών λύσει καί τfί έαυτού 

όχ1]σει, :τάλιν αύτά πέμπειν έπί 
τοvς δεσμοvς ή έργα έλάττονα .. ' " ου :τεποιηκε1• εργου. 

30 δεξάμεt•α τοίς ι•ώτοις τόν υίόν τού 
Dεοϋ. :τρέποv δέ ήt• έπί τψ τοιούτφ 
μυστηρίφ 

6 μeταβαi.ϊ.όJ•τα l\I + iam lat. 
8 ι1:r,eροχtί τ. γv. (τιμηθέντΕς) Koe, vgl. 
lat. 9/10 (άξιοiίσθαι) Koe, Ygl. lat. 
1:! καί + quasi lιarιc la.t. 19 πρωτρ' Η 
2:! (δ'> ΚΙ, vgl. lat. 2ο τιμίjσαι] 

et lιonoravit lat. 24 (ών) Diel1l, 
ygl. gr. 

et forsitan cum ascenderint i.Ιι 
Hierosolyma (sedente Iesu super 
se) asina et pullus sunt, sed 
facti illic, non ιnanebunt ibi, sed 
reιnittentur mutati iaιn et prodi
ficati et enutriti verbi divinitate 
et eminentia scientiae honestati, 
ut ad glωiam dei digni lιabeantur 
reιnitti i.Ιι locuιn unde adsumpti 
fue1·ant prius, doιnino eos ιnelio
rante et quasi ιnercedenι lιanc eis 
praestante pro eo quod portave
runt eum 

et requieverunt in se : 

ut 
(sicut dixinnιs) digni habeantur 
remitti in locuιn terrae huius 

ex qua era11t adsuιnpti, 
sed 11011 ian1 ad opera priora. nec 
eniιn fas est ut ιnisericors domi
nus nost-er co11stitutus, postquam 
semel eos sιιscepit et lιo11ora vit et 
a vi.Iιculo solvit et fecit eos pro
priam sessionem, ut Inittat eos 
rursus ad vincula et opera mala, 

postquam semel susceperunt su
per corda sua filium dei. in his 
omnibus conveniebat 

2 il1erosolima Β 3 se asina] asi
nam Β I pullιιm G Β I sunt < Β L 
4 sed ΚΙ, vgl. gr. et χ 'i eminentia 
scientίae honestati ~-* cminentia, scien
tia. l1onestate L ? 9 adsιιιnpti] lat.las 
έλήφθη :!1 assιιmpti fueι·ant L 22 sed 
y* < L :!3/24 dominus noster y (*) 
deus doιninnsL 31 corda] 1. terga! 
ΚΙ, vgl. gr. 
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κιιi τοίς μπ' α{•τοϋ ί.εγομ{ι•οι; 

σq-όδριι χιιίρεο• κι.ιί έπιτείι•εο• χι.ιψ'ιι• 

(τ οι• κιψ:τι)ι· »το v :τιΨύμιιτοςιι) τ ι)ν Ου
γι.ιτc~ρα τοίi Οεοί! ΣιύJΙ' κιιί Πυγι.ιτέρα 

5 ιιύτού τι) ι• '/ερουσιιλιjμ κηρύσσεο• · 
iίρχετο γάρ ιιι~τιί --ό βιισιί.εvς δίκιιιος 
καί σψζωι•<<.<κιιi ούχ άπλιi1; •:σψζωι•ιι) 
άiJ.ι.L <••δίκαιος καΙ σc[J~ων<<, του
τέστι) μπa τοίi τηρείι• το δίκαιος 

10 εlι·ιιι κιιί σψζωι• μετa δικιιιοσύι·η;, 
καΙ εύτρε:τίζωι• εiς σωτηρίω· τούς 

σφζομέΙ•ους. αι'•το; δi ijρχπο είς 

Σιwι• καi • Ιεροωιιί.ιjμ ηπραίiς καί 
' β β , ~ , ~ Γ' ' _ .. 
ε:τι ε ηκω; ε:τι υ:το,. υγιοΙ' και :τωι.ον 

15 Ι"έοι•« (ώς ύ.:τοδεδώκιψt·ι·) έ:τισκο
:τώι• το ι• 'Ισρωjλ έι· τιp έξο/.ο. 

Ορεύεο• "ϋ.ρματα έξ I 'Εq-ραf.ιι<<, 
:ταραπί.ιίσια τυγχάι·οι•τα ϋ.ρμασι Φα
ραώ. 

20 δτε ηϋ.ρ,ιιιιτα Φαραw καί τι)ι• δύ

Ι'αμιι• αύτοίi 
lρριψεl' εl; {)ά}.ασσω•ιι, ijρχετο δέ 
καί ))ί:τ:τοι•ιι iξολοΟρεύωι· το :τοί.ε

μικοι· ζιpοι· a:το τιΊ; Ίεροι·σαί.ιίμ, 
25 ϊι•α είρJ}ι·ψ :τοιιίση np 'Ισρω)ί. 

έ:τιστρiq-ωι• τa ά:το}.ω/.ότα αύτού 

πρόβατα. 
εlρήl·ψ δέ καί τιί • Ιερο·υσαί.ι)μ 
έπω•άγωι• αύτιj; έκ:τεσόι•τα τa τέ-

30 κνα. 
πώς δέ οvκ έμεί.ί.ε μεγάλη; χαρiiς 

εlι·αι άξιοι· το ούτως έρχεσΟαι τον 

γalde gaucle1·e et cxtcndere gau
cliuιn ( fructuιn >•spi1·itιιs sancti<ι) fi
liaω dei Sion et filiaιn eius Hierιι
salcιn praedicιιre. νeniebat eninι 

ei >•rex iustus et salvans·', et non 
siιnpliciter ))salvιtns<< sed >ιiustus et 
sιιlvans«, • id est cuιn iudicio et 
iustitia sιιl vtιns. 

veniebat ••sedens sιιper asinam et 
})Uiluω novellurn<<, quos dL-..:iωus, 
visitanslsrael et extenninans oocur-
rns ex Epl:ιraeω«, sinιiles consti- 7 42 
tntos curιibus Plιaraonis 

quos ψroiecit in mare«. veniebat 
autenι, ut extenninet etiam 
>•equunι<< aninιal bellicum de Hie
rnsaleιn, ut ρaceω faciat Israel 
cωιvert.ens perditas oves ipsius. 

qιιωηοdο non erat res digna gau
clio ιnagno sic νenire regenι iustuιn 

2 Ygl. Gal. 5, 22 - 2ff Ygl. Sacl1. 9, 9 - 13 SnC'IΙ. 9. 9 - lί Ygl. Sacl1. 
9, 10 - 20 Exocl. 15, 4 - 23 Ygl. Saclι. 9, ΙΟ - 23.f Ygl. Siegfι·ied, Pl!ilo 183 -
2;)f Ygl. )latt!Ί. 10, 6 - 28 Vgl. Je:;. 54, 13? 

1 αvτοϋ] αύ :\Ι G αvτής :\Ι ί (καί 

- σ<[Jζων > Κl ygJ. lat. 8 -11 aλλά 
- εvτρε:ιίζων < Η Sf (δίκαιο; -του· 
τέστι) Dielιl, ,-gl. lat. 

Origrnes Χ 

1 ί ι>ffratre La effrem Lc 
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δ{καιοv βασιλέα καi σf[Jζοvτα κal 
πρtϊω• εiς τήι• • Ιερουσαλήμ, δτε 
έμελl.ε1• έξοί.οfJρεύεσfJαι πtϊι• ιιτόξον 
πολεμικόν<<. ί~·α μηκέτι ιιοί άμαρτω-

5 λοl« έκτεί1•ωσι τόξα μηδέ έτοιμάζωσι 
ιιβέλη εlς φαρέτραν τοiί κατατοξεiίσαι 

έν σκοτομ1]νrι τούς εύDείς τjj καρ
δίφ<; έμελλε δέ τότε »καi πi.1jDoς 
καi εlρψοη« είι•αι άπο τώv πιστευ-

10 όντωv καlσφζομέJ•ωv »έDJ•ών«, κατάρ
χοντος ιιύδάτωv έως Dαλάσσης« τοiί 
σωτijρος, κατάρχοντος δέ καl ιιπο
ταμίiJ1• διεκβοί.άς γijς« καί διεξόδους 
ποιουμένων καi ποτιζόντω1• τά πολλά 

15 avτijς. 
Ό δέ Dέλων άπλούστερον έπί 

τοiί (τώι• Ίουδαlων) λαού' οl'ς 
έπιδεδι]μηκεν ό σωτήρ 
,. ' ' "Q.,.""· "" ' ' ακοvειv το ιιυvrατερ ...:.ιωι•<ι και 

20 ι-ιθύγατερ • Ιερουσαλ1}μ<< 
φήσει δτι ό λόγος μέι• προστάσσει 

χα{ρειv τfj Dvγατρί Σιών καi κη
ρύσσειι• τfj Dvγατρi • Ιερουσαλήμ · 
εl δέ τινες ήπεtDησαν ού τά τοiί 

25 χαίρειι• ποιήσω•τες ίiξια οvδέ πα
ραδεξάμενοι το περί τοiί κηρύσσειν 
:rρόσταγμα, αύτοί γεγόνασιν έαυτών 
αίτιοι τού' παDείν ll πεπό1•Dασιν, 
ιΟστε i.εχDijvαι αύτοίς · ιιύμίν ήν 

30 άναγκαίον καταγγείλαι τον λόγον 

atque salvantem (et ιnitem) in 
Hierusalem, ex qua erat exter
minandus on1nis ))arcιιs bellicuscι, 

ut iam numquam ιψeccatoresιι in 
ea intendant »arcumcc neque prae
parent »sagittas in pl1aretra, ut 
sagittent in obscuro rectos corde<<. 
erat (auteιn) tunc *** pax futura 
ex fide gent.ium salvatarum, do
mino pι·incipante ιιaquarum usque 
ad marecι, id est populorum, princi
pante auteω et ))fluιninιιm emis
siones terraecc et exitιιs facien
tium et inrigantium ιnulta ipsius. 

Qui aιιtem simpliciter vιιlt 
intellegere Sion populum ludae
oruιn, ad quos venit salvator, 

sic dicere potest, quoniaιn ver
bum qιιideιn dei praecipit gaιι

dere filiam Sion et praedicare 
filia 111 Hierusalem; si aιιten1 aliqui 
eorιιm discrediderunt, non digna 
gaudio opera facientes neqιιe 
sιιscipientes praedicandi prae
ceptum, ipsi sibi causa sιιnt facti, 
ιιt patiantιιr ea qιιae passi sιιnt, 
ut recte dicatur ad eos: »vobis 

3 Vgl. Sacl1. 9, 10 - 4 Ps. 10, 2 - Sff. llff Vgl. Sach. 9, 10 -
lθf Vgl. Sach. 9, 9 - 24 Vgl. Rδm. 3, 3? - 29 Act. 13, 46 

2 οτε] lat. las όθεν Koe 4 άμαf!· 
τωi.οί + i1~ ea lat. 11 fία).άσσης 

+ id est populorum lat. 17 (τών 

'Ιοvδαίωι•> Koe, vgl. lat. 29 vμίν 
+ quidetι~ pritι~um lat. 

1 (ε-t mitem) ΚΙ, Ygl. gι·. 8 (au
tem) Diehl, ,·gl. gr. I ***ΚΙ, ''gl. gr. 
11 principante χ* principata ρ 

12 flιιminιιm χ* flιιminis ρ I emis
siones La emissionis ~· Lc 17 po
pulum χ* populos μ 24 filiam μ 
filiae χ 2;) discrediderint L 
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τοϋ ΟεοιJ · i:τFt δέ uΝι$ίου; κρίι•ηF 

έαvτού;, iδov στψψ)μεΟu εί; τά 
Εf)ι·ηιι. 

;; χρι) δέ κιιl τοϋτο ι:lόiι•αι ότι :τέι•τε 
ΠF(!ιτυχό••τF; έκδύσεσι τοv Ζιιχαρlοv 
:ταρa μέ-.· τοίς • Εβδομιίκοπα κul 
τrp 'Λκύλι,1 ι:ίlρομr1• τό ηαύτο; :τραίi; 

' , β β ' " , (' '-, ' 
και ε:τι F ηκ(ιι; ε:τι υ :το; vγιοι· και 

lO :τώ}.οι• ι·έοι•·< ι] >•i:τi οι·ου καi :τιf.ιλοv 

υίοv οι·άδωΙ'•<, :ταρiι. δέ Θεοδοτ{ωιιι. 

>•αύτο; έ:τακοrωι• καί έ:τιβ"βηκιJχ; 
έ:τί οι·οι• καi :τιu}.οι• ·υίόι• οι·ου«, :ταρa 
δέ Σvμμάχφ · »αύτος πτωχος καί 

1.') έ:τιβεβηκw; i:τl δι·ον κui ;τιί)/.ον 
υίον οι·άδο;ι>, έν δέ ηί :τέμ:ττπ 
έκδόσει · >•αύτο; :ττωχό; καl έπι-
β β \ ) ' (' ,.,, ' _, 
ε ηκως ε:τι υ:το,vγιοιι και :τω,.ον 

vίόι• οι·ωνιι. καl δύι•ατα{ γέ τις ταϋτα 
2ο έψαΙJ,ιιόζειν τιΊ κaτa τοι• έξετα

:ό,ιιει·ον τοϋ εύαγγελίου τόποι• ίστο-
' fl - ' ) ' ' ι;μq., οτε :τραος και ε:τακουωι· και 

πτωχός έλήλvΟεν είς τι)ιι • /ερου
σαl.ι]μ ό σωτιίρ · »έπτιf.ιχει-σε« γι'ιρ 

~- ι."' , " n ι:- I ' ' :.a >>:τ .ο-ι·σιος ων, ιι'α« οι ακουοντες 

αύτοv τού έ:τακούοι•το; ήμώι• >>τfj 
:ττωχείg.« αύτού :τ}.ουτιjσωσιι•. 

17. 'Ίδωμεν δέ :τερl ηίς Βη#
φ α γ ι} μέι• κατa .1/ατΟαίοι•, Βη-

30 θανίας δi κατiι. τόν .1/ιiρκοι•, Βη#

q;αγι) δέ καi Βηθαι·la; κuτa τον 
Λουκιiν. ταvτα δέ ~ι· »:τρό; τό ο(!ος 

(ιuiclcnι pιiιnuιn ιnissuω fucrn t 
verlπnn clei, sccl φ1ia inclignos vos 
inclica tis ιιctω·nac Yitae, eccc c:on
Yeι·tiιnuι· acl gcntcs·•. 

Ι ί. Yideamns aut.enι et de 
noιnine Betlιphage secιιndum :λlat

thaeιιm, Betlιaniae autenι secnn
dnm :λlarcιιm, Bethplιage autem 
et Bethaniae secundum Lucam. 

S-HI Ygl. Field, Orig. Hexapl. Π, 3, 1024 - 24f Ygl. Π. Kor. 8, 9-
2!)ff Ygl. ::\Iaι·c. 11, 1 Yar. lect·. - Ygl. Lnc. 19, 29 - 32 Lnc. 19, 29 

2 έαvτούς + aetenιae ι·itae lat. 1 primnm )'* < L 2 dei Yer-

11 όJ•άδ) ::\1 16 τιί <Η Ιί καΙ bnm L 
<Η ·~--· :ττωχία Η I :rί.οιιτlσω · 

σιν ::\Ι 28 δέ + et lat. 

3-1* 

ϊ43 



532 Origenes, :\Ia t.tliii.userl.:laι·nng :\[atth. 21, 1-5 

5 

τό καλούμε1•οι• • Ελαιώι•<<. έρμψεύ
εσfJαι δέ φαμε1• η}ι• ΒηfJφαγ1] μi1• 

ΟΙΚΟΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ (ijτις τών 
ίερέω1• ~1· χωρίο ι•), 

ΒηfJαι•ία δi 0/ΚΟΣ ΥΠΑΙ\.ΟΗΣ. 
, ' ' "f ... - ~ -
επι τοι• οικοι• ov1• της υπακοης 

10 άγεται τά ί.υόμει•α ή τό ).υόμει•οι•, 

Ζν' ~κείfJεν έπιfJιί αvτοίς ό Ίησοϋς, 
ή έπl τόν οίκοι• τijς σιαγό1•ος. περl 

15 ής έστι1• είπεί1• λα{Jόι•τα άφορμάς καi 
άπό τών Ι(eιτών, έ1• οlς πηγή έστι1• 
''λ '''~"' r επικ ητος σιαγοι·ος. αφ 11ς fπιε1' ο 

Σαμψw1• διψ1}σας, ·ί} τάχα έπεί >>τιp 
τύπτοντι εlς η) ι• σιαγόνα« δεί παρέχει1• 

2U καi η)ν έτέρω•, σύμ{Jοl.ο1• njς τώ1• 

σφζομέ1•ωι• ά1•εξικακίας ?J ΒηfJ
φαγ1) ~1·, 

25 8fJεν έκαfJέζετο ό • ΙησοίJς 
έπί τώι• ύπό τώ1• μαfJtιτώι• κατά n)v 
πρόσταξιν τοϋ • Ιησοϋ λυθέιοτωι•. 

καί τό δρος δi τώ1• Έί.αιών 

et hic eι·at Iocus »Ϊη ωonte, qni 
vocabatuι· Oliveti«. inteι·pι·etιιtur 
auteιn Bethplιage quideιn DO
MUS MAXILLAR.U.i\1 (eι·at an
teιn Yilla sacerdotnm, 
quoniaιn maxilla pl'Opria erat 
pars sacer<lotιnn ex lege), 
Bethania anteιn DOl\IUS OBOE
DIENTIAE. in doιnuιn ergo ob
oedientiae a<ldncuntnr oιnnes, qui 
solYιιntur 

a Yinculo peccatornιn suoruιn, 
vel a d doιnnm sa cerdotaleιnιnaxil
Iaruιn vel ι)atientiae, ut inde 
ascen<lat doιninns, in quo possn
ιnus dicere ιnaxiιne occasioneιn 
accipientes de libro Iudicuιn, qno
nianι in lιis eι·a t fons qni voca ba tur 
fons ιnaxilla.e, de quo biberat 
Sa.mson cnm sitisset; a.ut forsitan 
fons ille lll)'Steι·iuιn erat patientiae 
fideliuιn, ad quos <lominus dicit: 
»qni te percnsseήt in ιnaxillaιn 

unam, ι)ι·aebe illi et alteι·am«. 

sιι })f'l' eos, quos secnndιιιn praecep
tunι eius solverunt <liscipuli eius et 
per<lnxerιιnt ad eιnn. 
·ιηοιιs auteιn Oliι·aru·ιn est ecclesia, 

lff \τgl. 0 1 Nr. 225 Οι·. CP Νι·. 66 Or. Fcrner Orig. toιn. Χ, 30 in Jolι. 
(IV, 203, 34ff) η. besondet·s hotn. XXXVII in Lnc. (IX, 217ff). Hier. in 
l\Iattlι. 159 C: c1ω~qιιe aclpropiηqιιaret Hierosolytι~·is et t•enisset Betlιplιage, ad 
dotnutn tι~axillarutιb, qιιi saeerdotutι~ viculus erat etc. Υ gl. \Vutz Onom. sact·a 39 -
3f Vgl. Harnack TU. 42, 4, 84 Α. 2 - 8 Vgl. "'ntz Onon1. sacι·a 39- 8ff Vgl. 
cιuc Nr. 46 Οι·.? - 16ff \τgl. Indic. 15, 19 - 18 Y'gi. Lnc. 6, 29 

2 l. φασιv ? ΚΙ Η ι] ΚΙ nacl1 
Koe, vgl. lat. καί 1\ΙΗ 29 έλεών Η 

'i pars erat L 8-16 Bct.hania 
-dominιιs] lιieι· ΚΙ nach Diehl (Koe 
z. τ.), vgl. gι·. ; lιinter el alteraιιι. z. 24 χ 
15 cloιninιιs] Iesιι.ιPasclι 2'i eins1 < J. 
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/ιj έκκί.ησίιι) t1στίι•. 

ιιlτιι•ε.; λέγουσι κιιg:τοφοροvσω κιιλ
λιέi.ωος οι;σω. jlf~γι:J δέ ιuσεi t1ί.ιιία 

κατάκιιg:τος έι· τι~ rιί'κψ τοι! 1?εοϋ« · 
r, καi οί uρχύμf"J'οt δέ κιιί εlσιιγιίμεJ"οι 

;.,, αύτοί; 
είσιιι ))ιύσε/ ιΨόq·vτιι έί.αιίϋι• κύκλφ 

της,ι Χριστοί.i -'τψι:τέtη;ιι, πκι•ία 
καl >>vίοlιι ίίι•τε.; ιιί,τοίJ. εί δέ δεί 

1U έ:τιστιjσαι κιιi τοί; δvο μαΟητιιί;, 
οϋ; ά:τέστειλει• ιί 'lησοv; 

έ:ι/ τι)ι• δεδεμέι•ψ δι·ο~· κιιί τοι• 
μετ' ιιi•τιj; :τι(ι).ο1', Υι·α J.ύ

σ (.( ι• τ f ς uγάγωσιι• αύτι~, 
1:3 ί.εκτέοι• (τάχα οt~κ ιiί.όγως) ,ιιι}

ποτε δύο μ α Ο η τ ιι; Πέτρος είσί κιιί 
Παϋλος. δεξιά.; διδόι·τες άJ.ί.ι}λοις 
>•κοιι•ωνίιιςιι, ίι•α Πέτρος μέι• είς 

τι)ι• :τεριτομι;ι· :τgος το ύ:τοζύγιοιι 
20 

γέι'?}τιιt, το ι• ύ:το I τοιι ζvγοιι τοϋ ι·όμοv 
γεγει•ημέι•οι• (λαόι•), Παvί.ος δέ είς 

τά έΟvη, τοι· 1·έοι• καί uδάμαστοι• 
:τώλοι•. καί ?'}σαι• uμqότεροι (λέγω 

25 δέ. το ύ:ιοζύγιοιι κιιί δ πι(ιλος) :τρο 

τοϋ Ίησοϋ έι• κιύμy καί ov :τόλει, 

έι•θα ιjσω• δεδηιέι·οι. 

30 άλλ' οί τοϋ Ίησοϋ μ.αiJηταi λύοvσι 
κιιί aγουσι :τρος τον > /ησοvι' άμφό
τερα. 

"Ε τι δ' έ:ται•άγων τιp ί.όγφ 

in φιο fJ·uctifi<·antcs fi<lelcs 
<liCCl'C IJ08SU11t: ι.cgo autCΙH SΪCΙΙt 
olivn frιιctiferιι in dοωο <tei«. φιί 
a ntclll in p1·iιnis a<l<lιιcuntuι· acl 
eu1n lιa IJcntes initia fiιlei, 

sunt. "sicut novclla oliYai'ιιin in 
cii·cuitιι ωcnsaeιι Chι·isti, quίιι 
sιιnt filii eius. si η ιιteω opω·tet et 
<lιιοΙ'UΙΙΙ <liscipιtιonnn ψιοs dωni
nιιs 1ιιisit enaιτaι·e Ill)'Steriunι, 

forsitan non inrationabiliter di
cere possu1nιιs fuisse eos in nιy
steι·io Petrί et Paulί, qιιί <lext1·as 
sibi <ledei·unt ))societatisιι, ιιt Pe
trus qιιiden1 in circιιincisioneιn ad 
sιιbiιιga.le1η irct, 
prae<licatιιrιιs popιιlo Indaeorum 
sub iιιgο legis degenti, Panlιιs 744 
aιιt.enι a<l gentes, a<lnovellιnn et 
in<lonιitωn ι)ullιnn. erant anten:ι 
an1 bo (id est popnlus Indaeoi·nnι 
et popιιlns ex gent-ibus) in villa 
et non in civitat.e 
Sion vel Hieι·usalenι. 

sedιlisciρu.liCiιristi solvunt ιιtrιnn
que, et ad Cliristιιn1 perducunt 

2 \·gι. Rom. 11, 24 - 3 Ps. 51, 10 - ::ί Ygl. Hebr. 5, 12? - 'ίff Ps. 
127, 3 - 18-24 Ygl. Gal. 2, 9 

1 <iι έκκ).ησίι.ι) ΚΙ, vgl. lat. 
l::ί (τάχι.ι-ά}.όγω;) Koe, vgl.lat. und 
Oι·ig. ΙΥ, 202, 13 lβ Πέτρος κτ) .. ] in 
11~ysterio Petri etc. lat. 
Diehl Koe, vgl. lat. 

22 (ί.ι.ιόιι) 

7 noYellae ρ 
ex ίudeis G L 

25 Iιιclaeoι·uιn] 
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τούς δύο μαDητaς ιrι}σεις δτι 
εστί μiι· ει• τάγμα τιϋι• διακοι•ου
μέι•ωι• τοίς εκ :τεριτομής, li.)J.o 
δε τοίς ά:το τώι• ΝJι•ώι·. πλην κοιι•ω-

5 ι•{α εστί τιϋι• lργωι• αvτώι•, λvόι•τωιι 

τa :τροστεταγμέι•α ύ:το τού • /ησοϋ 
ί.ύεσDαι · ιlίι• ί.vόι•τωι•, εάι• τις λέγn 
αύτοίς . )ιτί ί.ύετε τοιι :τώί.οι• ;<< ij 
ότιποτοvι·, ί.έγει :τερί άμcrοτέρωι• · 

10 κηρύσσομει• δτι ό κύeιος αύτώ1• 
τώιι :τρότεροι• δεδεμέJ•ωι• χρείαν 

έχε ι. χρείω• δε αύτιοι• έχει 
• β ' ' - 1 "' ' ' ' επι αη•ωι• αι•τοις, r.ει.vμει•οι; α:το 

τώι• άμαρτημάτωι· καί llφεσtJ· αvτών 
15 είληg:όσι · δεδεμέι•οις γaρ έτι καί 

»σειραίς τώιι ίδίωι• άμαρτιώι•<< σφιγ

γομέι·οις ό • Ι1ισοίJ; οvκ ε:τικα{}lζε
ται. κατa μf,•τοι τοι· Μaρκοι· καί 
τοι• .ιlοvκaι· <καί) πώί.ό; έστι 

20 δεδεμέ1·ο;, »εq• δι• ουδείς άι·{}ρώ:τωJ• 

εκάDισει•« · ο !:δει· γaρ J.ογικοι• καί 
κατa τρόποι• (άιι{}ρώπιι•οι·> γιJ•ό
μεJ'ΟJ' l:τlπρακτό (:τοτε) καί ίδρvτο 
τ{[J άπο τώι• l{}ι•ώι• :τώJ.φ. καί ούτος 

25 εφ• φ ούδiι· ί.ογικοι• πρότεροι· εφί
δρvτο εύτύχησε Dεοι• avτ{[J ε::ιι
καDεσDψ•αι λόγοι•, 

30 τοι· t.'ίον τοίJ ·Οεοv, 

ut ascendat super eos, cuιn solιιti 
fueι·int a peccatis accipientes re
missionem eorιnn. sιιper alli
gatis autem adhuc et ))'inculis 
peccatoruιn suoruιn(( constrictis 
ηοιι sedet Iesιιs. secundnm ~Iar
cunι auteιn et Lucaιn etiam pιιl
lus iιιtroducitιn· alligatus, »super 
quem nemo hominιιm sedit((; nihil 
eniιn rationabile neque quod se
cundιιm ιnores huιnanos fieri so
let, in gentibus factum fueι·at ali
quando neque fundatιιnι iιι eis 
aliquid disciplinae, sed contra 
ιneritιnn suuιn a deo sunt conse
cnti, ut Yeι·bιnn dei sιιpeι· eos 
sederet, 

lι•α ύ::ι' αύτού άγόμεJ•ο; 1}νιοχούι•το; ut eo ducent.e ascendant in Hieru-

:o; Lιιc. 19. 33 - 13 lf Υ gl. Hier. in :Mat.th. 159 D: alligata erat asina multis 
vinmιl-is peccatorutιb - 16 Ygl. Pro\·. 5, 22 - 161 Ygl. Π 231, 9 - 18ff 1\iarc. 
11, 2; Luc. 19, 30 

'i ).έγει Η 11 δεδεμένον Η 13 Ι. 
έπιβαίι•ειν? ΚΙ, Ygl. lnt. 19 (καΙ) 
ΚΙ, Ygl. lnt. 22 (άνθρώ:rιι•οι•) ΚΙ, 

Ygl. lat. 23 1. :rέ.ϊρακτο ? I (ποτε) 
Dielil Koe, vgl.lat. \ιl ίδρυτο (εύταξίας 
τιiν) Koe-, ygl.lnt. 23 2-1 vδρvτο τώιιΗ 

13 asce-ndens G La 16 aιιte-m) 
Ι. enim? ΚΙ, vgl. gr. 20 alligatus 
~-* alliganclιιs L 3Η lat. fre-ί ! 
31 dιιcente (et ιιgitaιιtι') Die-lιl, ,-gl.gι·. 
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κuτuι·τήση έ:ιί τή1• • Ιεeοvσαλ-ήμ saleιn dei. 
το·ϋ Οεού. 

τοσu.t;τfι ιιέΙ' 1Σιιεί; είς τόι' τόποv 
έπί τού πueόντος είδομεν · ό δέ 

δ δv~·ύ.με1•ος κuί χωρώt· μεlζοι·u. είς 
\ , . , λ ' 'ζ 

τω• το;τοι• χαρι1• εγετω ,ιιει ονα 

καί βελτlο~·u, κάκείι•ος μάλλον aκοv
έσΟω ύπο τώι• δι·ψιhι•τωv εύαγγε
λικής σuφηνείuς. 

10 18. ΠορευΟέι•τες ί>έ οί μα-
Dηταf. κuί ;τοιιίσαι•τες κu.Οώς 
;τροσέτu.ξει• αύτοίς ό Ίησούς 
ήγu.γοv τήι• 01'01' κuί τον 
πώλο1• 

15 καί τa έξ?j; 

έωςτούόά;το Ναζαρέτ τής Γαλι
J.αluς (~Iattlι. 21, 6-ll). ό δέ 
Μάρκος οϋτω κuτa τον τόπον έξέ-

20 Dετο · »κuί άπελDόντες εvρον πώλον 
δεδεμέ1•οι• προς τήν {)-ύραι• έξω έπί 
τού άμφόδου, καΙ. λύουσιν uύτον« 

καί τa έξής έως τού »ε-ύλογημέt•η 
1} έρχομένη βασιλεlα τού πατρος ήμών 

25 Δαυtδ · εlρήνη έν τοίς ύψίστοιςιι, καΙ. 
ό Αουκιiς δέ τοιαϋτά φησιν · »ά;τελ
Dόντες δέ οί I άπεσταλμένοι εύρο ν κα
i}ώς εlπεν αύτοίς έστώτα τον πώJ.ον« 

καί τa έξής έως τού »έav ούτοι 
30 σιωπήσωσιν, οί λ{i}οι κεκράξονται«. 

• ΑκολούDως τοίς άποδεδομένοις περf. 
τών άποσταλέντων δύο μαi}ητών 
έ;τί το λiίσαι τήν δεδεμένην όνον 
καί τον πώλο1• τον μετ' αvτής 

35 καί πiiσι τοίς elς τον τόπον εlρη
μένοις, διηγησόμεDα καί τa έκκεί-

18. ΕιωtΜ aute-ιn discipιιli 
fecerιιnt sicιιt ρraeceρit eι:s Ι esU8. 
et a.dιlιιχeι·ιοιt cιsina1ιι et pullum, 

et iιι ρosuerιιnt su per eιιιη ι·est·i

?ιte1ιta sua, et sedit super eu·ιιι .• 

20 l\Iarc. 11, 4 - 23 Marc. 11, 10 - 26 Lιιc. 19, 32 - 29 Lιιc. 19, 40 

1'ί ό <::\Ι 

74δ 
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με1•α, έι• οlς ί.έλεκται δτι :τορεv

Οέντες οί δύο μαΟηται και 

π ο L1J σ α 1'τ ε ς τa ύ:τό τού σωτijρο; 
αύτοίς :τροστεταγμέι•α 

5 ijγαγοι• πρός αύτόι• η)ν όνο1• καί 

τό1• :τώλο1• · οϋς ούκ άφ1]κασι 
γυμ1•οvς άiJ.a κόσμον αύτοίς περιέ-
01JΚUΙ' έι• ίματίοις εύσχημοσύνψ 
περι:τοιοvσι, κοσμι]σασι τι)1• ύ;τ' 

10 αύτiϋν ί.ελυμέι·ψ ΟΡ01' και τόJ• 
μετ' αvnjς ;τώ}.ον οlς και αύτοι 
τ ι ' ~ , 
ησαν κεκοσμημε1•οι καιεσκε:τασμε1•οι, 

[καί] ίι·α κεκοσμημέ1•οις η] οιψ 
και τij) ;τώ}.φ τοίς έι·δύμασι τώι• 

15 διδαξάντωι• μαΟητώι• έπανα<βfl και 
άι·α ):ταύσηται και έφιδρvΟfj ό τoii 
Οεοϋ λόγος, γll'όμει•ο; έπάι•ω μόι·ος 
καί ψ•ίοχος τών ί.ελυμέι•ωι• και 
β ζ ' , ' ··~· - ' αστα οπων αυτοι•. αι.,.α τοις μει• 

20 iκ τώ~· διδαξάι•τωι• ίματίοις έπιτε

Οείσι η] οιψ καί τψ 7Ηόί.ψ ό 'Ιησοϋς 
έπικαDέζεται, 
i:τειδι) fκαστοι' έχρ1jι• συμβαί.έσΟαι 

τι Χριστcp :-ιραεί βασιλεί έ:τιβεβηκότι 

25 vποζυγίφ καί :-ιώ}.φ ι•έφ *** 

Adducentes ergo acl Clnistum 
asinωn et pullu1n nudos eos non 
(liωiserunt, sed ornanιenta eis 
inposnerunt quibus ipsi fuerant 
adornati et "'estibns quibus ipsi 
fuerant cooperti lιonest.atenι eis 
adicientes, qnos suo stndio solve
rant ipsi: 
ut super ornatos vestibιιs disci
pulornnι Clιristi Christus ascendat 
et requiescat in eis et apud eos 
dei Yerbum fundetuι·, 

quoniaω unumqueιnque discipu
lorum decebat aliquid Christo 
conferre regi ωansueto *')*, 
ut possint dicere, quoniaιn Christi 
sumus operis participes. 

iHf Vgl. Hier. in )lattiι. 160 D: pιιllus iste et asina, qtιibtιs apostoli 
·iιιsterιιunt ·ι·estitι~enta sua, ut lestιs ιι~ollitιs sedeat, aι·ιte adt·eιιtιιtιb salvatoris nudi 
erant ... postqιιatn vero apobtolieas suscepere tJestes, pulelιriores Jacti dorιbi

ntιnb lιabuere sessoretlb - 6-:}3';. 22 Vgl. Π 233, 8ff - 2!f Ygl. Saciι. 9, 9 -
26f Vgl. Hebr. 3, Η 

13 [καi] Koe, \'gl. lat. l;)f έ:ια- Sff Iat. stellt z. Τ. ιιm nnd kiirzt 
να<Ρtί καi aι•α):ταύσηται ΚΙ, ygl. Iat. S ipsi χ* <μ 25 *** Dieiιl, vgl. gr. 
23 έ:ιειδι) ΚΙ, ygl. lat. έ:τεl δi 

l\1 Η I lκαστοv + rlisciptιlortιιιb Iat. 
24 Χριστιp Κοι•, vgl. lat. τψ l\I Η 
25 *** Κl, Koe e1·ganzt nnciι Hebr. 
3, 14 (ϊιια δύνωιιται εL~είιι iίτι Χριστοίί 

iσμεν lργου μέτοχοι), vgl. Int. 
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ζΟ δe :τί.είστος ιίχί.ος 
i/στρωσαt• έαυτώt• τά ίμάτυι έt• 

ηj όόψ, ίί.ί.λοι δe έκο:ττοι• κί.ιί.
δους άπό τώJ' t}έι•δQιιJ1' κrιί 

5 έστ(!ώt•ι•υον lι• τιϊ ιίόιJJ.:·· ?'jι• 
δι) πλείστο; iJχί.ος ύ συι•εισ

t·ρχόμεt•ος εί; '1εQοvσαί.ι)μ τι~ Ίη
σοί!. καί οtτοι lόειξω• κιι(ριίι• τιjς 
τοίJ σωτιjρος ιl-τοδοχιjς έι• τip τά 

10 fαvτώι• ίμάτια δ:τοστρώσιιι, καί 
ot• είχον κόσμοι• 
καί σκέπην, τiJΊ έπικα{)εζομlt•φ τfί 
οιψ καί τι'p :τώλφ. 
έ v τ zj ό δ tp τοίι•υt• κ α{)' 1/1• ήγε 

15 τήι• οι•ον καί τdt• :τώί.ον 

έπί τά Ίεροσόί.vμα, iστQωσαν τa 
έιιυτώt• ίμάτια ό :τί.είστος 

οχλος' 
ίvα κu{)αροίς γijς καί γηfι•ωι• πραγ-

20 μάτωι• (ποσί) κιιί μηδαμώς iχοvσι 

κοt•ιορτον 1J οι·ος καί ό πώλος 

έπιβrj τfι Ίερουσαί.ι]μ. καί τρίτον 
δέ τι τάγμα το :ταρά τοvς δύο 

{) , , , ~ , I 
μ α η τ α ς και τον υποστρωσω•τιι 

25 πλείστω· οχί.οt• τa ίμάτιιι έt• ηj 
όδιp t•ϋJ• κατείλεκτιιι. aί.λοι γάρ 

ι&ραιότητά<. το•α) περιεποίουt• τfi όδip 
δι' 1jς ιΜευεt• έ:τί τά • Ιεροσόλυμα 
ό Ίησοϋς 

30 όχούμεt•ος τοίς προειρημέι·οις · 1] δi 
• ι ή ι λ 'J.' ωραιοτης ν κοπτομη•ωι• κ αι-ων 

άπd δέι•δρωt• καί στρωνι•υμ.ένωt• 

1-ό (Ό-ό&p) ΚΙ, vgl. lat. 
δf 1jν δη ΚΙ, vgl. lat. 1ίι• δέ :\Ι Η 

8 οvτοι] ipsi lat. 18 δχί.ο; + t•ίde
licet lat.. 20 (ποσl) Κl naclι Koe 
27 (τιι•α) Diel11, ,-gl. lat. 

Ι'lιιriηια αιιlc1ιι tιιriΗι strιι
t:eru?ιt ι·estίnιe11ta .sιιιι ίιι ι·iιι, alίi 
ιιιιteηι r.uuleiJιnιt raιno.'J ιle ιιrlιο

r·ίΙJιιs, el stenιeiJαnt ·ίιι ι•ίιι. ntιιltιιs 

ergo ροριιlιιs C'lllll C'lιristo as
ccndel)at 'in Hieι·n~nleιη, φιi et 
ΪJ1Si fι·ιιct.ηιη snsc·cμtionis CΊn·isti 
(lcnιonsti·ιι verιιnt, ι·estinιe?ιta sιαι 

et qιιaeonnHιne l1ιι bιιω·~tnt oι·
naιnenta. ste1·nente~ 

i1ι t•ia, peι· qnanι a.sina et ]Jullιιs 

transibat, 

videlicet ut Ιnnnde ince(lentes 
terran1 et reι'Unι tenena.rnm pul
vereΙn neqnιιquωn contingant vel 
patiantnr in via illa, qιιa in 
Hierιιsale1n ascen(lebant. et. ter
tium agnιen post <. d·ιιοs > (lisci ρulos. 7 46 
et plurimaΙn tuΙ·baΙn sternentenι 
·ι·esti1nenta s·ιια in. ι··ία introdιιcituι-, 
qιιi pιιlciΙritιι(linenι aliqna1n iti
neri faciebant, per quod proficisce
batuι· in Hierusale1n Iesιιs. 

9 Ιιabιιeι·ιιηt ρ 14 ε>t pιιllιιs 

Pιιscl1 < χ 19f lat .. νeι·st.an<l falscl1 
(κα&αρώ; ?) 21 \•el patiantιιr] Erklίi.

rιιng des 'Obersetzeι·s? Koe 24 lat .. 
las μετά st. παρά Koe I (rlnos> 
DielιJ, vgl, gr. 26 ίn via y* < L 
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παρ' έκάτερα τών έστρωμένων lμα
τίων · εί μή άρα τούτο τέταρτον 
τάγμα ήt•. άλλοι γάρ ol λοοντες 
μαfJηταί, (και) άλλη ή λυομένη 

5 όt•ος καi ό μετ' αf!τής πώλος, 
καi τρίτοι ό πλείστος όχλος, καi 
τέταρτοι ο[ κόπτοt•τες τούς κ λ ά -
δους άπό τών δένδρων καi 
στρωιινύt•τες έν τfί όδψ. t•όει δέ 

10 μοι άπό τούτωt• καi πέμπτον καl 
lκτον τάγμα κατειλεγμένον τών τόν 

15 

• Ιησούν προαγόντωt• καi τών άκολου
{}ούt•των αύτψ. 

καi προάγοντας μέιι φήσεις άπό τών 
20 πρό τής παρουσία; εlt•αι έκ τoiJ 

λαού, δικαίων τάχα καi προφητών · 
άκολουfJούντας δέ τούς άπό τών 
μετa τήν παροvσίαν έπομένων τψ 
λόγφ καi άκολοvfJούντων αύτψ είτε 

25 δικαίων είτε καl άποστόλων Χρι
στού. πλι}ν οf!κ άλλα μέν έλεγον ol 
προάγοιιτες, άλλα δέ ol άκολου
fJούντες · έκραζαν γaρ πάντες δ.μα 
ώς χορός συν~δωι• καl σύμφωνος 

30 καi έλεγαt•, καi τό άνfJρώπινον 
ύμνούντες τού σωτήρος έν τψ ώσαν
t•a τ ψ υlιp Δ αυtδ καi τήν δευτέ-

turba aute11ι quae praecedebat et 
quae sequebatur, cla1ιιabαnt di
centes: Osanna filio Daυid; be
nedictus qui venit in nomine do
mini; Osa1ιna in excelsis. 
et praecedentes quidem ante Ie
sum dices, qui ante adventum 
fuerunt sancti prophetae et ce
teri iusti; sequentes autem, qui 
fuerunt post adventum ipsius 
apostoli ceterique fideles qui se
cuti sunt verbum dei. tameιι non 
aliud dicebant qui praecedebant, 
aliud autem qui sequebantur, sed 
omnes clamabant simul (ut) con
sona voce humanaιn quidem Chri
sti dispensationem laudantes in eo, 
quod dicebant: osωtπa filio 
David 

19-26 Ygl. σι Νι·. 226 Οι·. Π 233, 14ff - 2Gff Vgl. Hier. in 1\Iatth. 
161 D: et praecedentes ac sequentes non brevi et sile1ιti confessione, sed 
clamore ple1ιissit~}o resonant: »Osatιnaι etc. 

4: (καί) ό}).η Hu 19 φήσεις Η: praecedebant ..• sequeban-
(τού;)? ΚΙ 2;; 26 χριστού] αύτοiί Μ tur Β 20 adνentιιn1 + christi 

G0 Β L 28 insiιηιιl L I (ut) 
Dielιl, vgl. gι·. 
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ραν αύτοϋ t~::ιιδημίαι• (έν τ ψ) 

εύλογημέ1•ος ό έρχόμε1•ος έ1• 
όνόιιaτι κυρίου καί τ1jν είς τά 
ll.για άποκατάστασι1• έ1• τψ ώσαννά 

5 έν τοίς ύψίστοις. 
19. 

10 
Τούτων δι) τώι• τριών έκφω1•ή

σεω1• λεγομέ1•ωι• ύπό τής συμ
φωνίας τών προαγόντω1• καl άκο· 

λουD-ούιιτωι• τcp 'Ιησού, ό μέν 
15 εlσnει εlς τa άληθινά • Ιεροσό

λ υ μα· ξενισUείσαι δέ αί οvράι•ιαι 

δυνάμεις, αίτιιιες λέγονται πάσα 
εlναι ή πόλις, lφασκον τίς έστι~· 
ούτος; άνάλογο1• τοίς προφητεv-

20 θείσιν έν είκοστιp τρίτφ Ψαλμιp 
περl τής άναϊ.ήψεως τού σωτήρας 

καl τού ξεησμού τών ούρανίων 

δυνάμεων ξeι•ιζομένων έπl τψ καινψ 

τού σωματικού αύτο·ϋ όχήματος 
25 D-εάματι. έχει δέ οvτως έν τιp 

Ψαλμψ • »aρατε πύλας, οί άρχοντες, 
ύμών, καl έπάρD-ητε, πύλαι αίώνιοι, 
''1' ·p 1'-και εισε,.εvσεται ο ασtΛευς της 

δόξης« 

lat. 

26 Ps. 23, 7 

ι <lντι'[J)i. 

27 fιμώι• :Μ 

11 τριώι•] duobtιs 

beιιer.lictus qιιi ι:enit in nωninr

doιniιιi, ι·cstitutioncιn autcιn ciu;; 
in sancta in eo, quod dicebant: 
οsωι·nα in t3xcelsis. 

ΗΙ. Ει cunι i1ιtι·asset /esus i1ι 
1/ieι·osolynιanι, cοηι.ιηοtα est u?ιi

ι·ersa civitas dice1ιs: quis est lιic ? 

tιιrba aute1ιι ιlicebat: lιic est Iesιιs 
pι·ophei(ι α. Χ azareth Oalilaeae. 
in istis nunc duobus clamori\)us 
dictis ex consensu pι·aecedentinnι 
et sequentiuιn Iesum ipse qui
dem intravit i1ι Hierosolynιωn 
veram, admirantes autem vir
tutes caelestes, quae appellantur 
(uniι·ersa) c·iι·itas, dicebant: quis 
est iste 1 secunduιn quod fuerat 
proplιetatum in Psalιno de ascen
sione ipsius et de admiratione vir
tutuιn caelestium (adιnirantiunι:
pι·opter novuιu velιiculuιn coι·

poris eius. lιabet autem ita: »tollite 
portas, pι·incipes, vestras, et 
elevanιini, poι·tae aetenιales, et 
introibit ι-eχ gloriae. 

61 ,beim Lateineι· \Vird dιιrclι 

das Lemn1a der Zιιsaιnmenlιang ge
stδrt" Koe 6 et] secιιndιιm 

mattιm. In illo tempore L I Ιe;;ιι,; 
< αa Β I in < L D turlJa-gali
laeae] Omelia Origenis de eaden1 lec
tione L ι; (universa) ΚΙ, '·gl. gr. 
18 iste] hic L 21 (adιnirantiιιm) 
Diehl, Ygl. gr. 22 Υelιίcιιlιιιu] lat .. 
las όχιjματι st. ύχιίμα(το.; θεάμα)τι Koe 
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καl τa έξιϊς. 

καl ΕΙ' Ήσαtq. δi :ταραπί.ιίσια :rρο-
5 φητεύεται :τερl τ1"jς μετa τψ• οίκοι·ο

μlαι• άι•όδου τοϋ σωτι"jρος · γέ
γρu.πται γάρ · »τίς οi5τος ό παραγε
J•όμεt•ος έξ Έδώμ, lρύΟημα ίμα-
' ' - I ' Β ' .'>: τιωιι αυτο·υ εκ οσορ· ο·υτος 

10 ώραίος εν στοl:fί ;(( 
τa δi κατa τοι• τόπον όλα καl σv 
δυν1ίση άι•αλεξάμεt•ος κατω•οι"jσαι, 
τί τε λέγουσιJ' αί ξενιζόμεt•αι δυ
t•άμεις επl τ~ϊς τoiJ σωτηρίου σώ-

15 ιιατος άJ•όδοv καί τl ι.ιύταίς ά.ι"το
κρίι·εται. 
ταϋτu. δέ μοι παρείλ1ιπται βοv
λομέt•φ σώσαι η}1• άκολουΟlωι τιϊς 
κατa η}t• γραq-ι}ι• τρο:rολογίας ότι 

20 εiσελΟόΗος αvτοϋ είς 'Ιερο
σόλυμα lσεlσD17 :τϋ.σα 1j πόλις 
λέγουσα. τlς εστο· ο-δτος; 

μετά δi τοϋτο έξης γέγρu.:τται ότι 
:τo)J.ol eλεγοι•. ούτός ε στ ιιι 'Ι η-

25 σοϋς ό :τροφ1ίτης ό άπο .Υ α
ζαρiτ τής Γιιί.ι.Ι.αlας, όμολο
γοϋι•τες τον προq-ητευΟέντα ότι ))Να

ζωρgίος κληDιίσεται(( ό κυρίως τι'p 
Οειp άεl άι•ακείμε1•ος. aλλa κατa 

30 τ1}1• διήγησιt' ταύτψ :τεριγεγράφ{}ω 
τa κατa τον τόπον καl άρχή τις 
έστω έτέρας περικοπιϊς τa επιrε
ρόμενα, ίt·α μι} άι•αγκάζψαl τις 
(συιιά.-ττω1• καl τι}ι• :τερl εκε{ι•ων 

35 διήγησιt• τοίς προτέροις) ζητείν 

quis est iste ι·eχ gloriae 1 do
ιninιιs foι·tis et potens, dominus 
potens in proelio((. 
et in Esaia siιηilia quaedanι pro
I)lιetantur cle ι·eclitιι eius in cae
lnnι post dispensa tionenι passio-
nis ipsius hoc ιnodo: ))quis est iste 
qni venit ex Edoιn, rubra vesti
menta lιabens ex Bosor, iste for- 747 
ιnosus in stola 1 ιι 

hoc autenι clixill1us, ut ostenda
nιns ill)'steιiuιn eiιιs quod di
citιιr, qnoniam ascendente eo in 
Hierιιsale11t cont?nota est onιnis ci
t•itas dicens: quis est iste l 

1 J?s. 23, 8 - i Jp,;, 63, Ι - 27 l\Iattl1. 2, 23 

4 παρα:r).ιίσια + q1ιαedαιιι lat. 
8 έρύθημα υ iρύθιμα :.\[ Η 

20 omnis] uni,·ersa L 
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lκβu.λλομέι·uυ:; ιί:τδ του ιερού τού 
iJεov τtJ•α; τοί•; έ:τι:rί.ηττομέJ•ους 
(Uς :τεπuιηκι)τιι.; τόι• ητιj; :τροσευχιjς« 

οίκοι• »).ησηοι· σ:rιί}.u.ιοι•ιι. οvκ οίδα 

5 δε εί. κι:ίι• βιάσηταί τις. δύι·ιπαι 
ύ.κuλούΟως np »χαίρε σg6δ']α. iJύ
γαπρ Σιι;JΙ•ιι σiiJσαι τι)ι· :τiiσω• καi 

τώι• έξιjς τuί:; έγ.κειμέι•οι:; ιlκοί.ου

{)ίω•. 

10 il!t·τa ταvτα έξετάσωμει• καi τό 
ώσω•ι•a Hp υί(ρ Λ υ. vtδ · εύλο
γημέ~·ος ό έρχόμει•ος έν όι•6-

ματι κυρίου· (uσαι•ι•U. έι• τοί; 

ύφίστοις ποίοι• lχει ι·οϋι·. σαψώ:; 
15 μiι• οvΊ· τό εύλογημέι•ος ό έρ

Χ 6μ εν ο ς EJ' οι• ο μ ιιτ ι κυρίου 
αύταϊς λέξεσι κείται lι• τιp :τρό το ϋ 

μεγίστου ΨαλμοίJ Ψα.λ,ιιιp, λεγο
μέJ'ψ έν τισιι• aι·τιγράιτοις lκατοστι{l 

20 έπτακαιδεκάτιp. δοκεί δέ μοι τa άι-τ/ 

τού »ιΟ κύριε, σώσοι· δ1)« :τροτεταγ

μένα τού >>εv/.ογημέι•ος ό lψι.όμει•ο:; 
έι• όν6ματι κvρίου,ι έβραϊκώς έκκεί

σfJαι έι• τψ ))(Uσω'J'a τιp υίifΊ Δαυίδ•ι · 
25 ούτω δε καi είχεJ' ιί έβραϊκι) λέξι; · 
ΑΝΝΑ ΑΔΩΝΑΙ ΩΣΙΑΝ.ιΥΑ, 

ΑΝΝΑ I ΑJΩΝΑΙ ΑΣΛ!Αλ'.ΥΑ. 
ΒΑΡΟΥΧ ABB.d ΒΣΑυΙ ΑJΩ-

541 

lff Vgl. :\Iatt.Iι. 21, 13 - 6 Sacl1. 9, 9 - 10ff Ygl. cι Nr. 227 Or. = οι• 

Nr. 66 CΙητι;. -1411 Ygl. Hier. in λlattl1. 162 Α: itι centesin~o deoiιno septitιoo 
psaltι•o .•. pro eo quod in Sepωaginta Jιabetιιr iιιterpretib·us ••. itι Hebraeo 
legitι•us: ωιιια α([οιι.αί οsiωιηα etc. Vgl. aιιclι Hieι·. ep. ΧΧ (ad Daιnasιιnι) -

2lff Ps. ll7, 25f 

8 iγκειμέvοις l\1 18;19 λεγω-
μέvωΗa 23 έγκείσι'JαιΜ 26Ω.ΣΊΛΝΧΑ 

ΚΙ (wie sclωn bei Field) ώσειειΨάν 

Μ Η 27 ΑΣιllΛΝi\'Α ΚΙ(;,;. zu Ζ. 26) 
dσαt dvνd J.\1 Η 28 ΑΒΒΑ ΒΣΑ/.11 ΚΙ 
(s. zιι Ζ. 26) άββάβ σαtμ Η άββa σαtμ l\1 

748 
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ΧΑ/. είτα δοκεί μ οι ύ:τό • ΕίJ.ψ·ων 
σvι•εχώς γραφ6με1•α τά εύαγγέ
ί.ια μή είδ6των nj1• διάλεκτοι•, 
σvγκεχύσDαι έν τοίς κατά τόι· τ6:τον 

5 έχοvσι ταύτα άπό τοϋ :rροειρημέι•οv 
Ψαί.,ιιοϋ. εl δέ τό άκριβές βούί.ει 
,ιιαDείι• τιjς ί.έ;εως, aκοvε 'Ακύί.οv 
έρμηι·εύσαι•το; ώδί· >>ώ δή κύριε, σώ
σω• δι]· ώ δι) κύριε, εύ6δωσον δι]· 

10 εύί.ογημέJ•ος ό έρχ6με1•ος έν όι•όματι 
κt•ρίοvιι. άί.ί.ά γaρ έπω•ακεψιί.αιω
σώμεΟα τά κατa τόι• τ6:το1• καί 
ί.έγωμεν ότι ήτοι Παϋί.ος καί Πέ
τρο; η ai.l.α δύο είδη τών διδασκ6ν-

15 τωι•, ί.ύσαJΟτες ά:τό τώι• δεσμών 
κατά τιj1• τοv 'Ιησοϋ :τρόσταξιν 
τοvς ά:τό :τεριτοιηjς καί τοvς ά:τό 
' β ι ' ι ' ' ' ακρο vστιας, εκοσμησαι• αvτους και 

:τεποιι}κασιν εύ:τρε:τείς :τρός τό όχι]-
20 σασfJαι αύτοίς τόν ί.6γοι• άι•ι6ι•τα είς 

τήν • Ιεροt•σαί.ι]μ. καί (οϋτω; καί) 
τd ί.οι:τά κατά μiν μίαι· έσται 
διι]γησιν. κατά δέ έτέραι• άεί έι•έ
στηκε *** τώι· ά.:τοδεχομέι•ωι• τόν 

25 'Ιησοϋν στρωιΨύι•τωι• αύτψ διa τών 
lδίωι• έι•δvμάτωι• τι)ν όδόν καί κοσ
μοvι·των αύηjι• τοίς κί.άδοι; καί :τρο

αγόι•των καί έ:τακοί.ουfJούι•τωι•. καl 
ι'lϊ.ί.ως δέ έκαστος διά ,ιιiν τών ήδη 

30 :τε:τραγμέι·ων Π!!οάγει τόν Ίησοϋι•, 
διά δέ τών πραχfJησομέι•ων έ:τακο
ί.ουDεί αύτψ καί ί.έγει τa άJ•αγε-

:\lattl1. 21. 6-11 

1f Vgl. Harnack TU. 42, 4, Α. 4; Harnacks Zweifel diirfte dadurch be
hoben sein, da.l3 die • Εi.ί.ηι•ες, die die Evangelien •schreiben«, nicht die Verfasser, 
sondern die Abscl1reiber sind - Sff Vgl. Field, Orig. Hexapl. ΙΙ, 1, 270 -
13-21 Vgl. cιuc Xr. 47 Or. 

14 ilί.i.a Koe τά :\1 Η 21 (ού-

τως καί) ΚΙ nach Koe 22 μeν < :\1 
2! *** Koe, ergii.nze et,va (:tί.εiστο; 
όχί.ος) nach S. 537, 5-22 Elt 
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γραμμέι•υ.. καi είς ταίίτu. δέ ιjμείς μέv 

τοσαύτα είδομει· · δ δέ 1jμών διαφέ
ρων π}.ε{οι·α. καl βJ.ε:ιέτω καl διδα
σκέτω. πί.ην έ1• τι1•ι τιu1• είς τι) κατa 

5 'Ιωάι•νηι• εvαγγέJ.ιοv e:ιl :ιοσόv καΙ. 
ταύτα eξητάσαμει·, οτε προέκειτο 
διηγήσασΟαι τό ιιτfί έ:ιαύριοv οvι• 
όχλος :ιολvς δ έJ.{)wν είς την lορτι}ν« 

καl τά lξιϊς. 
10 20. 1\.αl είσijJ.{}ε1' δ Ίησοϋς 

15 

είς τό ίερόν τοϋ {)εοϋ καi έξέ

βαλε πάντας τοvς πωJ.οϋντας 
καl dγοράζοrτας έν τφ ~ρφ 
καl τa έξ1]ς (:\Iattlι. 21, 12--13). 

20 τα δΕ: κατά τόι• τόπον καί οί 
J.oι:rol τρείς εύαγγε}.ισταί eξέfJει•το, 
ών τήν πρός dJJ.17J.ovς διαφορaν ov 
τού προκειμέι•οv καιροίί έστι διη

γιίσασfJαι · dρκέσει γάρ τό έv τφ 
25 έξεταζομένφ εύu.γγε}.ίφ κατά τό δυ

νατόν ήμίν σαφηι•lσαι. τώι• τεσσά
ρων <δέ> εvαγγε}.ιστών aι•αγραψάν· 

' ' \ ~ 111 ' των τα κατα τοv τοπον, πΛ.ειοι•α 

[τά] κατά τό δvι•ατόν ήμίι• έξ1ίτασται 
30 ύπαγορεύοvσιν είς τό κατa '/ωάιΨην 

καl ώς οlόν τε ήι• σαrtψίζοvσι τό 
ιικαl εδρεν έν τφ ίερφ τοvς πω}.οίίν-

β , ' 'β ' τας οας και προ ατα και περιστε-

20. Et intravit lesus in 
templutn dei et eiciebat omnes ven
dentes et etnentes in templo, 

et mensas nu1n-nιιιlariorunι evertit 
et cathedras t:endentiutn columbas, 
et dixit eis: scriptιιm est: domus 
1nea damus arationis vocabitur, vos 
autem fecistis eam speluncam la
tronum. 

4ff Nic11t erl1alten - 'ί Joh. 12, 12 - 2811 Vgl. Orig.tom. II, 20-30 in 
Joh. (IY, 19lff. 201-204) - 32 Jol1. 2, 14 

4 τιιιι (κεφαί.αlιρ) Koe 10 vor· 
her: :rερl τώv έκβληθέtιτων ιl-tό τοίί 

ίεροv Η 27 (δδ) ΚΙ 29 [τά] Κ1 

16 est + enim Β 
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ρaς<< καΙ τa έξιjς. lι•Οα κατεσκευάζο
μεΙ• 

• ·;, ' Ι - δ 'ξ δ , ουκ ε .αττο1•α των παρu ο ων υι•α-

μεω1• εlι·αι τοϋ 'Ιησού καί τιj1• :ιρο-
5 κειμέι•ην δτι τέκτοι•ος μiι• J•ο,ιιιζόμε

Ι'ος είι·αι υίος τοσαύτn παρρΙ]σίq. καΙ 
'ξ ι' ι 'β').Ι~ ' ε ουσιq. εχρησατο. εκ α .,,ωι• ε1• :ιω·-

'1Υ'ύρει ά:ιο τού ίεροϋ τοvς άι•αγε
γραμμέΙ•οιι.;, ό:ιοίq. οVδ' ό τοϋ έΟ1•ους 

10 1}γούμει·ο; χρώμενο;εuχερώςϋ.ν ?'}1•υσε 
τούΟ' δ:ιερ 'Ιησοϋς πεποfηκε. 

καί έτροπολογ1}σαμέ1· γε δουλεύσαν
τες τfι λέξει, ώς έχωροϋμεΙ•, το' ΙωάΙ•-

β '). -'-~ ~· ' ' ' - • 1•ου ου .ημα. UJJ. επει και νυν ο 

15 είρμος ήμiiς άπαιτεί εlπείJ• κατa τήν 
.1/ατΟαίου λέξιν περί τώι• έκκειμέ1•ων, 
τον πατέρα τίjς σοq:ίας έπικαλεσάμε
νοι φέρ' ίδω,ιιεJ' εllίξιόι• τι δυι•άμε{}α 

20 njς '],ισού μετa {}άρσου; πράξεως 

εl:ιεί1• εl; τοι• τόποι•. 

καί πρώτοJ' (μέJ•) ί.εκτέον τί τΟ 
ίερο1• τού Uεού. δπερ όμολογών 
ό Dεος εί.ι-τε1• έ1• τιp προφ1}τn · 

25 ό οlκός μου οίκος προσευχ1jς 
κί.η{} ι}σεται. άΙ·άί.ογοΙ• μiν ο-δι• τfj 
κατa σάρκα περιτο,ιηj καί ταίς σωμα
τικuίς τοϋ ι•όμου έορταίς καί {}υσίαις 

ίερο1• έι·ομίζετο τού Dεού εlι•αι 
30 το έκ λίDωΙ' άι·αισ{}ήτωι• κατασκεύ

ασμα οlκοδοιοιUi1• ύ:ιο Σολομώι•τος 
- ' " _t_ 'tllq' , r! \ 

:ιρωτοι• και αιΌικουυμ·ι1 vεΙ• ετι v:ιο 

"Εσδρα, πλψ· μετά η}ν τού σωτι/ρος 
οίκοΙ•ομίαι• ύ:ιο • Ρωμαίω1• καθαιρε-

Supra ΙnensnraΙn dignitatis 749 
Cl1risti fuerat, secundunι qnod 
Yidebatnr filius esse fabri, ut 
tanta fidncia uteretnret potestate, 
eiciens nundinaιn de tenφlo, qua 
nec princeps alicιtiιιs gentis ιιtens 
facile poterat explicare quod fecit 
Iesns. 

et lιaec cliximιιs secιιnclιιιn sinι
plirem intellectιιnι. 

secnndunι nιoralenι autenι talia 
clireιnus. 

et prinιunι quidenι dete1nplo( dei>, 
de ψ1ο per prophetanι clixit deus: 
donιus 'nιea d01nus orationis ?:o
cabittιr. ergo secunclunι corpo
ralenι circnmcisionenι canιis et 
secunduιn corporales legis festi
vitates et sacrificia, consequenter 
et te11ιplu1n dei aestinιabatιιr, qnod 
ex lapidibus insensa.tis erat con
strιιctιιm, primnΙn qnidem a Sa
lomone, deinde reparatu1n ab 
Esdra, postea yero post Clnisti 
adventιnn a Ronιaιήs dest1·uc-

;) Ygl. :;\lattl1. 13, 55 - 2;) Orig. fίίln·t das :i\Iatt.M.ιιszitat auf den Ur

sprιιngsort Jes. 56, ί zιιrίick 

6 :-ιαροι-οσία καί :\Ι 12 γε Lo 8 nlicuius] lat.las ότου(= &τιιιός) 
δέ .Μ Η 22 (μέιι) ΚΙ, ,-gl. lat. έ{}vου; ? 22 < (lι>ί) Diel11, \'gι. gr. 

:J3 esdra μ ezdra G ezra Β L 
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{)έι·. καl οίκu; f~κείι•ο; ύ-:t~λυ.μβά

ι·ετο εlι•ω ~·ύχιί;:. ov καfJιιιρεΟέι•το; 
άι•αγκιιίοι• 'Ιοt•διιίους, ώ; μηκέτι 

i!χοιοτιις οίκοι• :ι ρο σ ευ χ ιϊς, Μγειι· 

5 μηκέτι έχε/Ι' τά /ξιιί{!t"τΟJ' τιϊς έ-:tι
σκο:ιι}; τοίi. Ot·ov, 
a έχf'/1' cpοι•το -:tαρά το ει• τι'fΊ οίκφ 

τιϊς :ιρuσει•χιj; εvχεσΟιιι, 

μηδέ τό τά τιϊς νομικιϊς ί.ατρείυ.ς 
10 έ:ιιτελείι•. καί έκβεβληκέτω σωμυ.-

15 

- ~,.,,~''β. 
τικως υ.π εκειΙΌV ο και σvμ οι.α 

ποιιίσας τώι• ίδίωι• -:tι·εv,ιιατικώι• 
πράξεωι• σωτι)g ιjμώι• 

τοvς :ιωλοvι•τας καl ιlγορά

ζοντας καl τά; τρα:ιέζας τών 
κοί.λvβιστώι• καταβεβί.ηκέτω καl 

τάς κυ.Οέδρας τώι• :ιωί.ούι•τω ν 

20 τaς -:tεριστεράς καl εlρηκέτω τa 
έκκείμενυ. είς έ:ιιστροφι)ι• τοϋ τότε 
λaov. άι•τt σεμι•ιϊ; :ιαιιηγύρεω; έ:ιι
τελοvμέι•ης έι• όι•όματι Οεοϋ σχοί.α
ζόντωι• τψ :rωί.είι• και άγοράζειι•, 

25 ούκ έν τfί καΟιJκούσn χώρq. έν fι 
έδει :ιωλείν καί άγοράζειι•, ά)J.' 

30 

έν τψ ίερψ, έι.Οα έχρijι• μέν 

σvνερχομέι•οvς εϋχεσΟαι ώς έν οίκφ 
:ιροσεvχ-ιj;, 

έ:ιοίοvν δέ τa έι•αντία τtϊ εύχzί έι• 
αύτφ, ώς έν οίκφ έμ:ιορικψ :ιωλοϋι•
τες καl άγοράζοι•τες καί άργ·ύρια κοί.
λvβίζοι•τες καi bi καΟεδρώι• κafJ-

35 εζόμει•οι, ίι•α :ιωλώσι :ιεριστεράς. 

ιuηι. et illn nestiιnaiJatιn· ιlοιιιιι.s 
esse οηιtιΌιι ίs, qun ιLesti·uι,ta ne
ι·e:-;se e:-;t nt I ιιιl:ιeί cιuι1si inω 

ηοιι IΙιιiJente:> ~οηηιιn οηιtίοιιis 

iωn 11011 IHιhennt l)I'ΪYile~iuιn sμe
cιι la tionis dei 

nec possint secundωn legenι deo 
seι·yiι·e. hoc ergo facto ωnnia 

('\n·istns eiec·it in ιη~·sterio sι)i

ritHiiιtiH ac·tιnnn snornnι 

et tunc fecit YisiiJiliter, quod 
senψer inYisibilit.er agit, 
eicι'eιιs ι·endeιιfes ef enιe1ιtes de 
tenιplo et ιιιe ιιsαs ιι ιωι ι η ι ι lω·iοnιιιι 

e\·ertens et catlιerlι·as t·ende·ιιti·ιan 

colιιnι{J(ιs *** ad cω1.·εφtionem 
popnli, nt ηοη pι-ο ιnnndis festi
Yitatibus (celebratis) in nωnine 
dei enιptionibus et Yenditionihns 
Yacent in loco non conιpetenti, 
in qno non de\)ent Yendeι·e et 
enιere, sed 

orationilπ1s tantιnn Yacare, qui 
congι·egantιn· qnasi in donιo ora
tίonι's. 

9 μηδε Koe, vgl. lat. μετά ).Ι Η 3;-1 non iam L 19 *** ΚΙ, vgi. 

Oriιιeneo Χ 

gr. I con·ectionem Β 20 mun-
dis -:,· mιιltis R mundi L 21 (cele
bratis) Diehl, Ygl. gr. 28 tan

tum ~·* < L 

35 
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καl το ii.σεμ~·οι· τώι• γο•ομέJΙων :ταρά 
'Ιουδαίοι ς τότε ό 'Ιησούς ήμώι• 

κα-θrιρη\κέτω, έλέγξας τοvς aντl 
τού κατa τον )•όμον έορτάζειν έ,ιι-

5 πορευομέ1•ους καl σωματικώς τρυ
φώντα;. 

21. Παί 1•ύν δε νομlζω ίερον 
έκ ί.ίΟων ζώντων οlκοδομη08ι• εlι•αι 
τήν έκκί.ησίαν, καl εlι·αι έ}• αύτfί 

10 το•ας οvχ ώς έν έκκλησίq. ζώι•τας 
άλλ' ώς ))κατa σάρκα« στρατευομέ

νοvς, οϊτιι•ες καl ποιούσι τοι• τής 

προσευχ1)ς έκ ζώντων ί.ίΟωι· (οίκο

δομηfJέ1•τα) οlκο11 λnστώγ διά τψ• 

15 αύτών κακίω• σπ1]λαιοι•. 

τίς yάρ κατω•οιjσας τά έν τισο• έκ

κλησίαι; άμαρτανόμε1·α ύ:το τώι• 

20 (τοιούτωι· Χριστιανών τώι•) 1•ομι

ζομέ1•ων )):τορισμο11 εl1ιαι η)ι•ι< έτέρων 
' 'β 'δ' :) - ' ηεvσε ειαν<<, και εον ))εκ του ευαyγε-

λίουι< μόι•οι• διαζψ·, 

τούτο ,ΙΙΕΙ' f11) :τοιούντωι·, πί.ούτΟ1' δε 
καl :τοί.λψ· κηjσιι• συl'(ιγόιοτων. οδκ 

έρεί σ:τ1}ί.αιο1• λnστών γεγο~·έ1•αι 
το τηί.ιr.ούτοι• τής έκκλησίας μvστι}-

30 ριον; wστ' άι· εί.:τεί1• το ι· 'Ιησούι• 

21. :Χ nnc auteιn arbitror esse 
tenψlu1n dei ex lapidibus vivis 
constrnctιnn ecclesiaιn Christi. 
sunt aιιtem ωnlti in ea non sicnt 
decet \"ΪYentes spiritaliteι· sed J>se
cundnω carneω« ιnilitant( es), qni 
et dωnun~ orationis de lapidibus 
Yivis constructaιn faciιmt spe
luncaιιι esse latroιιunι actibns snis 
non ecclesia dei dignis, sed spe
lnnca latronunι. 
qni eninι consicleι·at in ωultis 
ecclesiis taliunι Clιristianornm pec
cata, qui arbitrantur )Jqιιaestum 
esse pietateιn«, et cωn deberent 
J>de eγangelio YiYere,< 

secnndnm qιιοd Yiνeι·e decet ser
YOS dei, 
hoc non faciunt, sed diνitias et 
nHiltas possessiones adqnirnnt, 
nonne dicet spelu?ιca,ιιι, latron1ι1ι~ 

factaω esse sub illis ecclesiaιn, ιιt 
recte dicat Christns ~Hl eos 

8. 13 Ygl. Ι. Petr. 2, 5 - 11 Ygl. Π. Kor. 10,3 - 21 Ygl. Ι. Tim. 6,5 -
22 Ygl. Ι. Κω·. 9, 14 

ί ίεροι· +(lci lat. 10. 1S τη•α; 12 n1ilitant(es) ΚΙ, Ygl. gr. 
.•. τισι11] 1ι~ulti . .. 11~ultis Jat. 1U ιίις 16 ecclesia ρ ecclesiae χ 2~ dicet 
iι• iκκί.ησίq.] sίcut decet spirίtαliter Jat. ρ dices χ 
13 i.ίfJoι• Η I (οlκοδομη&έΙΙτα) Koe, 
vgl. lat. :?0 (τοιούτων-τιίίΙΙ) ΚΙ, ''gl. 
lat. 27 κτίσιν Η 30 άι• + recte Jat. 
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έ:rί τοί; ιίμιι.ρτtιι'nμfι•nι~ f~J' ιJΊ ι[Jκο
δ·ίμησει• if·ρip ::ι7ίιη τι) τε ιί:τό τιuι• 

Ψιιλμιϋι• οίlτω; i!χοι· · 
•τί; ι'ύrέί.εΙtι lι• τι~ ιιϊιωτί μου, i1• τίp 

5 κιιταβιjι•ιιί με εί; διu.ιι Ο ορά. ι· ;ιι καί 
τό aπό τοv· (ώ; οίμιιι) Ώσηέ, 

έι•Οα 1} τιιιϊ 'Ιησοιϊ ψυχι} 1.~:-!.yει δυσα

ρεστουμ{ι·η τιp βίφ τοjι• ιίμαρτιιι•όν

τιιJΙ• καί έι• τι"[J ίεριp είι•ιιι δοκο·ύι•τι•JΙ' 
111 τό 

ι·ο~ιιοι δτι iγει·ιί;?ψ ι'Ό; σιΨά.γωι· κα
).ά.μψ iι• ύ.μητι"(J καί ι;J; l:rιqυl.ί.ίδα 

iι· τ!Jt>Y1Jτιp. οvκ οι-το; στά.χι•ος τοϋ 
φαγεί1• τά πριυτόγοι•ιι. ο/μοι ψι•χ1ί. 

1- ,, ~ IΛ Λ ')., β I ') \ - -

:> οτι α:τοι.ωι.Η ει•ι.ιι ι1 ; ιι:rο τη; γης. 

κιιί ό κατορΟίiιι· iι· ιlι·Ο'!ι~:rοι; ούχ 
v:rά.ρχειιr. κιι/ iuι· :rροσκό:rτnς γε τι~ 
ταύτα ί.iγειι• τόι• Ίησοϋι• καί :rE1•
{)oiJι•τa ι}μώι• τά :rταίσματιι qάσκεο• 

20 τό >ιοί:ιιοι v•vχιίιι. σι·ι·ε!έτασοι• τού
τοι; τι> &:rό τοϋ είιαγγεί.ίοι•. lι·Οα γέ
γρα:τται δτι. ίδιίJΙ' τι)1• Ίεροvσαλήμ 

, ,. ' ' ' - ' τ ' 
>>εκι.αι·σει• ε:r αυτη. και n:τε«. και 

μiliJ.όι• γ ε. εϊ:τερ είιί.ιJγω; lκi.avσn• 

25 έ:τl Ίεροvσυ.ί.ιί,ιι, ειν.ογώτεροι• κί.αύ
σεται έ:τί τιjι· iκκί.ησίω•. οlκοδομη

Οείσω• μέι• Ζι·υ. οlκος :rροσεt•χής 
?ί, γει·ομlι•ψ δέ διά τιjι• υ.ίσχροκ{ρ
δειaι• κιιί τρvqψ• τιι·ωι· ( &i.i.' ι: ίΌ ε μ ι) 

30 καl τιϋι• 1jγοιψέ1•ωι· τού ί.αοίJ) σ:τ1ί
ί.α ι ον ί.υστώ ι•. 

JH'OJ>tcr <lissiι>n tio11ωn e<:ι-le::~i:ιe 
$\lHC: 

φ 

·φιηe ιιtilitn:-; in :-;nngnine ιη<~ο, 

<lιιιη <les<ΨΙHlo in ('()l'l'lψtΪOI1Clll 1 
iteιn Ϊ}ι:;e J>eι· 0::~<-e tHii 111oclo: 

ι'ΥΗC 111iJ1i <μΙΟΙ1ΪΗΙ11 fn(·tns 811111 

sicnt φti ι:olligit sti}nιlιιnι in 
ιnessc et ~ic-n t. ι·a cenιnιn in Yin
ιleιnia, cηιη non ~it botrio n<l 
ιηηηι1η(·aι1<lηιη })Ι"Ϊιnogenitn. vae 
nninHιe ιnene. ψ1ia ι)eι·iit. tiιno

t·atιιs η teπn. et φιi c·ω·ι-ignt in 
lιoιninilnιs non estι•. et cηιη in
tellexeι·is Ιesιωι ιιicenteω talin et 
lngenteιn ι)ecca ta nostra *'~*, aspi
ce siιnnl et. illιιιl. qno<1 in evangelio 
sι·ribitιn·: ncιHn viιlisset Hiern
saleιn. fleYit snpeι· eaιn et dixit ... 
et :;i rat.ionabiliteι· flevit sιφer 

Hienιsnleιη, ι·ationabiliιιs fleiJit 
sιφeι· ecclesiaιn ne<lificat.aιn φιi

ιleιη nt esset ιlοηιιιs orationis, 
factanι Huteιn pι·o1)teι· tnφia lnc·ι·a 

et luxnnι qnonn1<lanι ( φω<l nti
naιn ηοη esset. ι)rίηι·i})ΗΙη l)O
}Jιtli) sρelιυιcωιι latronιιnι. 

4 Ps. 29, 10 - 6ff Ygl. ::\Iicl1a i,lf - 11. 20 :\Iicl1a ί, I - 23 Ygl. 
Lιtc. 19, 41 

3 lχωι• πa :) καταβαίι·ειι• μαι Η 

6 Ώσηέ] so schon iΙη .Archet;~;pιι,;, 

,·gl. la t. ί ή lj.'l'7.1i αf.τοϋ )I 
13 στάχιοος] lat. las βότρι•ο; (Ygl. LXX) 
21 τό] et illuιl lat. 

6 o:o<ee- ~-* ιnic-l1e-aιn L 
c-ιιt χ* + qιιi μ 

R Gc.r. botι·io Ga Β L 

12 ;.j. 

1-1 botri,; 
lJ>; 19 in· 

te-Ilexeris] lat. IH;; :rρoσi;ai;? Koe 
20 *** Die-111 ΚΙ. ·.-gl. gι·. 21/lιιχιιιn 

(G) Β Ιιιχιι;; L 
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Άλλά τότε μέι• ε ίσ'Ιjί. {)ει• '/η
σοϋς είς τό ίερόι• τοv Dεού κrιί 
''() '''βl~', εκα αρε1• αυτο εκ α 1 ,,ω1' ::ται·τα; 

το~ς πωλοϋντας καί &.γορd-
5 ζοι•τας έι• τι!J ίερψ, καί τάς 

τραπiζας τ~v κολλvβιστ~ν 
καταστρiφας μετά το)ι· κα()εδρ~ι· έι• 

αlς έκαfJiζο1•το οί πωλού1•τες τάς 
περιστεράς. 1·vι· δi, δσοι• μ.έι• ούκ 

10 έπισκο::τοv1•ται, οί <έ1·) τ ψ όι•όματι 
'Ιησού Χριστού γιι·όμει•οι »έπί τό 
αύτό« έι• συι·ιιγωγαίς είσιι· οί ::τω
λοϋι•τε; καl &.γοράζοι•τες έι• τψ 

ίεριp καί τά λοι:τά <πdι•τα) :ωιούι•-
15 τες, καl οf.δαμού Ίησοϋς αύτοίς έπι

φαίvεται, ίt•α έκβαλι'υι• <αύτο~ς) 
σώσn τοvς λοι::τοvς 
1j κ&.κεί1•ους έκβληfJέντας ποιιίσn συι•
αισ{}η()t}1'αt η}ς άμιιρτία; καl είσελ-

20 ()εί1• είς τό ίερόι·, ούκέτι μετά του ::τω
).είι• καl άγοράζει1• ιj τά λοιπά ποιεί ι· · 
έπάι• δέ έπισκέφηται έπl τά; άμαρ
τίας 1}μ~ι· καl ώς άγαπ~1' 1}μϋ.ς 
έπιδημ1}σn, ίι•α παιδεύσn καl μαστι-

25 γώσn ώς ι'ίοvς δπως 1}μϋ.ς παραδiξη
ται, τότε είσελεύσεται 1} δύ1•αμις 'Ιη
σού σv1•αγομi1•ωι• ήμ~ι· καί τοϋ ::τι·εύ
ματος τοiί άγίου, καl είσελ(}οfίσα έκ

βαλεί πάι•τας τοvς πωλο·iί1•τας 
3U καl άγοράζ ο Η ας έ1• τιp ίεριp · 
πωλοϋΗας μέι• καl ώσ:τερεί άπ
εμπολοίJι•τας εί καί τι χρ17στόι• είχοι•, 
άγοράζοι•τας δέ a1•τ' έκείι·ωι• τά 
φαύλα, 

Sed tnncrtnideιn i1ιtra?.'ίtlesus 
i1ι tenψlιon dei et nnιndavit eunι, 
eiciens <ωιι.nes) vende1ιtes et e1ne11- 751 

tes in te1nplo et nιe1ιsas111ι?Ιι1n1ιlario
r1on evertens et cιιthedras ve1ιden
ti1ι1n col1ι1nbas. nuncauteιn, quanι-
diu non visitantuι·, qni innoιnine 
Ιesιι Clιήsti conYeniunt »Ϊη id ip
sιιnι« sunt in con\·entibus venden-
tes et enιentes i1ι te1ιιplo et reliqιιa 
oιnnia facientes, et nιιsqιιam eis 
Chήstns R}ψω·et, ιιt eiciens eos 
reliqιιos sιιlYet. 

si aιιteιn visitaYeι·it sιιper peccata 
nostra et qιιasi cliligens nos ,-eniat 
ut coι-ripiat et castiget qιιasi filios, 
ut recipiat nos, tunc ingredietιιr 
Cln·isti potestas congregatis nobis 
et spiritιι sancto et ingrediens ei
ciet onnιes vende1ιtes et enιe1ιtes i1ι 
te1n plo; 1.'ende1ιtes qιιideιn et alie
nantes a se quiclqnid habebant 
boni, enιe1ιtes aιιtenι pι·ο eis mala, 

11 Ygl. Ι. Kor. 11, 20 - 2-Η Vgl. Pro,-. 3, 12 - 26f Vgl. Ι. Kor. 5, 4 

10 (b•) Koe, vgl. lat. Ull(l 
S. 551, 15 14 (πάντα) Diehl Kl Koe. 
vgl. lat. 16 (αvτούς) Κοι>, vgl. 
lat.. 22 έ."tί] s1ιper lat. 31132 άμ-
πε:rωί.οϋι•τας Μ 32 καί < l\1 

2 eιnn GLa illιιd Β L" 3 (oιn

nes) Dielιl, νgl. gr. 8 id y* < L 
9 sιιnt.] sint G < Β I con\·entibιιs 
μ con\·enientibιιs χ 23 (liligens] lιι

gens L 2-1 ιιt Kl, ygl. gr. et χ 
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κιιl τιιίiτιι i ι• τ i!J ί t· ρ ιp τ ο v {)ε ο ίi. 
τfί f~κκλησίq.. :rψiττοι•τιι;. ιli.i.' ι·i'Οε 

είσελι?ι;JΙ' εί; τι) ίερόι• τυί' :rιιτρό;, 

τι)ι• f~κκλιισίφ•, τόι• οίκω• τιϊ; :rροσ-

5 ευχιj;. 
β '"' ~ 'I - , - .. κιιτιι ιιι.οι ο ησοι·;τιι; τω~· κοι.-

}. υ β ι στώ Ι' κιιί · ΊιiσχροκFρι)ιίJι· κιιl) 
q:ιί.ιι(!γύρι•JΙ' τ ρ α :τ έ ζ ι ι; κιιl f·i; :rοί.
λά ει~τε/.1] κιιl οί-δηό; ί.ιίγοι• (ί~ιιι κα-

10 τιικε[!μιιτιζόι•τιιΗ' τά δόκι,ιιιι ιlργύ(!ω. 
'ίι•ιι βί.ύ:ψωσι μi:ι· έκείι·ιιι•; οί; κοί.ί.ι>-
β ,,. "' 'δ' ' ., ·"-' ι 

ι-.οt•σιι•. ιιι•τοι ε ,ιιιι ει; υtΌΙ' ΧΙ.!ιι-

σωι•τιιι τι'fΊ ίι(!γt·Ι,!ίφ. είσi Μ κιιl iii.i.oι 
iι• τιp ίε[!ιp :τωλοί'Ι'τε; καΙ ίι;•οf,!ά-

15 :οι•τε; τάς Χριστοίί :τεριστεράς 
κιιί :rαψιδιδόι•τε; τοι\; άκεριιίοι•; ι&; 
:rεριστεράς, το·v; εί:ξαμέι·οι•; καί 
t·ί:τόι•τα; · >;τί; δι{;σει ,ιιοι :ττ/(!υγιι; 

ιvσεl :rεριστερύ.;. κιιi :rετιισ{) ιίσομαι 

20 καί κατα:ταύσω ;•ι κιιl έ:rακουσfJΙι•
τα; iiρχοι•σιι• ol; ού δεί. 

2:'?. Καί ι·ο,ιιίζω άρμό;εο• τόι• 
:τερί τιί)ι• :τ ω λ ο v ι• τ ω ι• τ ά; :r ε(! ι -
στεf,!άς λόγοι· τοίς :τιιριιδιδοίiσι τά; 

25 iκκί.ησίας ιιίσχροκερδέσι καΙ τι•ρω•
ι•ικοίς καΙ άι·ε:rιστιίμοσι κιιl aι·ει·λα-
β , ' , ., β ' " 
εσο• ε:rισκο:rοι; η :τgεσ υπgοι; η 

et <lcstrη<>t 1ιιe ιι.sΨ3 ι ι ιιιιι ιιιιι lrι rίο

nι;ιι, Ϊ(1 cst Η YaJ'Ofιllll et pccιιniae 
cη rιίιιοι·ηιη' 

φιί Η Ιίοrιηη CJUicleιn 11ecnniιιs cnιn 

iniqnitnte Yei·tnntn.<lse, ipsi ιι.ηte1n 
11011 acl <id) φωcl expeclit eas ex
})CIHlιι11t. su11t et a lii i1ι /eιιψlο 
YeιHlent.es ( et einentes.. C'lnisti 
cοlιοιιύαs et tι·ndentes sinψlices 
siC'Ht colnιnl)ιιs, OI'antes et clic·en- ί52 

tes: qnis da bit 11ιίlιi pinnn ι:; sicιιt 
colπιn bae, et Yoln1}o et I'eψιie

scani ?" tι·ndentes eas pi'Ϊncipibιιs, 
qπibns non oporteba.t. 

·Ν Et ai·bit.l'Or conYenire 
Yer1nιni cle Yenditoribus coluin
baι·uin eis, qni ti·aclιιnt ecclesia.s 
a \'HI'is et t)'l'anni<'is et incliscipli
natis et iiυeligioι:;is f\piscopis ant 
pι·esb~·te1is <ant cliaconis,:. pl'O-

~ \"gl. Οι·ίg. tοω. Χ. 30 in Jolι. (IY, 203, 10f): aργι>ριοι• iχοι·τε; aδύκιμον 

καί διδόι•τΕ; ..• κόί.ί.ι•βα τοί; :rροσιοϋσιι•, Είοτεί.ιj κr1ί ει;καταψρόι•ητα ι•ομίσματα -

1:Jf Ygl. )latt.!ι. 10, 16 - 18 Ps. 54, ί - 22ff Ζιι clieser •>ersclιίi.tterndι•n, 
gewalt-igen(( Darlegnng clε>r )Ii/3stancle in cler Kiι·clιe Ygl. Haι·na.ck ΤΓ. 42. 
4, 136 - 22ff Ygl. Hier. in )lat-t.\ι. 164 D: cetenιιι~ se('.tlliιltιιι~ 11~ysticos iι~

tcllecttιs eotiιlie lestιs inyredittιr tcιι~pltιιι~ pιιtrίs et ι ίcit οιΜιes tιιιι~ episcopos 
et presbyteros et ιlίιιcοιιοs q1ιιιιι~ lαicos ... et flnitι.s cri-ιniι~ίs lιαbet -ι•eι~ιleιιtes 

pιιriter et eιι~cιιtes 

6καταβάλ}.οιΗ ί · :aϊσχροκερδιiινκαί) 
κι, ,.gJ. ]at. ιι. z. 25 12 13χριjσοι•ται )! 
20,.21 έ:τακοι•σθέντα;] ]at .las :ταραδοθέι•-

Sff ίi.ber cliese Lίi.ckε> vgl. Naclι
tι·age 13 (icl) Diehl 1;) (et 
eιnentε>s) ΚΙ, Ygl. gr. 1ίf ε>t oι·untι's 

τα; ? (:ταραδιδόντες ?) 22 τόν? )Ι τών Η et Β et orantes G L 18 ρι•nnas Β L 
2ί (aιιt dίaC'Oni;;; ΚΙ, Ygl. gr. 
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διακόι·οις. διό:τερ μόι·ωι• τώ;ι• :τω· 
λούι•τωι• τάς περιστεράς κα
{}έδρας wι·όμασει• ό Ματ{}αϊος καί ό 
lllaρκoς, fl.ς q;ασι κατεστράψ{}αι ύπό 

5 τού • /ησοf.. ώς είθε τούτωι• ijκουοι• 
μετά τού πρl:τοι•τος ι·οϋ ηj θείq. γρα
φ?j οί >•έπί nj; κα{}έδρας .1/ωσlω;« 
αύχοί5πε; κα{}έζεσ{}αι καί :τωλοϋι•
τες δί.α; έκκ).ησίrις :τεριστερcοι• καί 

10 παραδιδόι·τες αvτάς τοιούτοις προ. 
εστηκόσι. περί άίι· λέγοιτ' άι• το έι· 
τcp Ίερεμίq. ύπό τού Κ'Ι.'{!ίου λεγόμε-
1'01' • >>οί ?jγούμε1•οι τού λαοϋ μου έμέ 

οvκ flδεισω• · υίοί ίlψροι·ές είσι καί ού 
15 σιΨετοί, σοφοί είσι τοί5 κακοποηjσαι, 

τό δέ καλώ; :τοιιjσαι ούκ έγι·ωσω•« 
καί τό έι• τijJ Αfιχαίq. (οlμαι) οϋτω 
λελεγμέι·οι· · ιιοί ?}γούμε?•οι τοϋ λαοt' 
μου έκβληθι}σο?•ται έξ οίκου τρυψijς 

20 αύτώι•«. εl γάρ 1]κουοι•, ούκ άι• έπώ
λ?]σω• τά; Χριστοί! περιστεράς. 
άλλά κατέστησω• ι'ίρχοι•τας αύτώι• 
φειδομέ1•ους τώι• :τεριστεροj1• καί 

Προι•οουμέ1•ους ηjς σωτηρίας αvτώι• 
95 ' • β, ' ' • - και ου περι ,r.ε:τομε1•ους τΙJ•α ως :τα-

χείω• περιστεράι• {}ύσαvτες κατα
{}οιι•ι}σοΙ•ται. 

λέγει δέ • Ιησοi!ς τοίς έκβαί.λομέι•οις 
ώς :τωί.ούσι καί aγοράζοvσι καί. τοί; 

30 κοί.ί.υβισταίς καί τοί; :τωλοϋaι τάς 
περιστε!]άς, δvσω:τοjι• αvτούς aπό 

τώι• ώς έκ προσώπου τοί5 πατρός 

λεγομέι·ωι• :τροq:ητειώι•, ότι τό μέι• 

γεγραμμέ1•οι• έστίι·· ό οίκός μου 

pter qnod et cathedras tantuιn
ιnodo *** appellavit evangelista 
eYersas esse a Iesu. et utinam 
audirent lιaec cum decenti ad
monitione scripturae, qui gloιi
antnr cle cathedris 1\Io~τsi in 
qnibns sedent et vendωιt oιnnes 
ecclesias coluιnbaruιn et tradunt 
eas talibus praepositis, ad quos 
recte dicatur a donιino per Hie
reιniam prophetaιn : >>principes 
popnli ιnei ιne non cognovenιnt; 
filii sιιnt insipientes et non intelle
gentes, saιJientes sιιnt ad ιnale 
facienclnιn, bene auteιn facere 
nesciuntιι, et apud :\lichaeanι si
militeι·: >ιprincipes popnli ιnei 

exιJellentur cle clonιo epulationis 
suaeιι. si a utenι a udiι·ent, nιnn

quanι \"enderent Christi colu1n
bas, sed constituerent principes 
eoι·unι parcentes coluιnbis et pro
videntes salnti earnnι, et non 
despicientes 

nec occidentes pingues columbas. 

j Ygl. 1\Iattll. 23, 2 - 13 Jt>Ι". 4, 22 - 18 )Iίcha 2, 9 

j μωvσέος l\I Η 11 ώι· + recte 2 *** ΚΙ, ηι;Ι. gr. 3 a] ab Β 
lat .. 26 2i καταθοι.ι•ίσοι•ται )! 13 filii + eniιn G L 19 aιιten1] I. 
28 ).έγοι Η eninl ? κι. ,·gl. gι·. 
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οίκος :τ ρο σ ευ χ ιjς κ λ η/) ι}σετα ι. 
ιJΙ~δέι• γaρ ίli.i.o δεί εί1•ιιι έ1• έκκλησίg. 

Οεοϋ I} εύχιjι• :τάσης άγία; πράξεως 

κιιί προκιιί.ουμέΙ'1]ς τι)1• τού fJεοϋ έ:τι-
5 σκοΠΙJΙ', εί; εvχι)Ι' :ταρa fJειp ί.ογι;ο
μένης, καΟο κιιi τό ιιilι)ιιιλείπτω; 
προσεύχεσθε« δυΙ·αη)v έστιι•. ύμείς 

δέ. JJ ούτοι, τιιί; ύμετέραις κιικίαι; 
τό1• njς :τ ρο σε ι• χ ιj; οlκοι• σ :ι ι}ί.ιι ι-

Ηι ο Ι' λ 17 σ τ ώ Ι' :τε:τοιι}κιιτε. κιιί εύρεί1• 
εστι :τολί.ιιzοv κιιτα βραχύ οϋτως Ι 
εί; διιιστροrι)Ι' όδεύσαι•τιι τa τ-ιj; 1'0-

μιζομέΙ·ης έκκί.ησίιι; :ιράγματιι, ώ; 
μηδέ1• σπηλαίου i.nστiiJΙ' διιιrέρειΙ' 

15 τό iί.·Οροισμα συι•ιιγόμι'Ι'ΟΙ' έ1• όι·ό
μιιτι Χριστοv. ώστ' άι• λέγεσθαι αύ

τοίς · >>δι' ύμϋ.; διa πιιvτός τό δι·ομά 
μου βλασφημείται έv .τοίς έfJvεσιι•<<. 

Εί δέ δεί τa είδη τρία τυγχά-
20 t•οντιι τυ1v έι•ταϋθα κατειί.εγμένωv 

προσφιλοι•εικι]σω•τα τιϊ σαφψεlg. 
τιj; γραφ1jς 

έπιμεί.έστεροι• διηγι]σασθαι, μή:τοτε 
οΣ μέι• έν τι!J ί.αψ μηδει•i έ1• τιp κόσμψ 

25 σχολάζοvτες 17 περί τό :τωi.είι• καί 
άγοράζειν 

μόvοι• τaς διιιτρι{Jaς έχοι•τες 
καί σ:ται•ίω; τ αϊ; :τροσευχαί; :τροσ-

30 καρτεροϋντες καί οίς ιlι-ι;αιτεϊ έργοι; 
ό {)ε ίο; λόγος, εlσlt• οί πωλοϋvτες καί 
άγοράζοt•τες έ1• τιp ίεριp τοϋ 
Dεov. 

21f Vgl. Harnack Tu. 42, 4, 123 

2 ούδέ Η 23 μψrοτε] posstιιι~us 
dicere lat. 2-J: i.aψ + Clιristiano lat .. I 
έιι2 ΚΙ, vgl. 1at. ή l\1 Η (ai.i.φ) έν 

Koe 2-J: κόσμφ + ίsto lat. 2;) 1j 
ΚΙ, ,•gl. 1at. καΙ l\1 Η 110 έργοι; 

+ aliis nncl rectis lat. 

Si autem oportet tres istas 
species reiectas a templo 

caιιtius exponere, possumus d.i
cere: qnicumque in populo Chri
stiano ad nihil aliud \'acant in 
saeculo isto nisi circa ,-end.itiones 
et eιnptiones, 

rarius aιιteιn orationibus per
manent \'el aliis actibns rectis, 
qnos qnaerit serιno divinus, ipsi 
snnt vendentes et ementes in 
templo dei, 

6 Ι. Thess. 5, lί - lί Jes. 52, 5 

lθ ist.as χ* ipsas ρ 29 autem 

+ ad Qc? 3U n·l + in Qc 

7δ3 
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οί δέ μ1j καλώ; διάκοι•οι διοικοvι•τες 

τά ηϊς έκκλησίrις Χ!!Ι]ματα, άί.ί.' aεί 
5 μέν ταύτα ·ψηί.αψίJι•τ ες, 
ού καλώ; δi avτa οίκοι•ο,ιιοϋι•τε; 

aλλά σωρεύοι•τε; τόι• ι•ομιζόμει·ον 
10 πλοϋτον καί χρ1]ματα, 

fι•α =τλουτώσιν a:τό τώι• είς ί.όγοιι 

:ττωχώι• διδομέι•ωι•, οvτοί είσιι· οί 
κο)J.t•βισταi τρα=τέζας χρημάτωι• 
έχοι·τες, uς κατέστρεψεν ό Ίη-

Ιfi σοϋς. 

20 

25 

οί δέ τάς =τρωτοκαΟεδρίας :τε:τιστεv-
30 μένοι τοϋ λαού έπίσκοποt" καί πρε-

β , • • ' • δδό σ vτεροι και ωσπερει α:το ι μειΌι 

ολας έκκλησίας οίς ού χρι) καi καDι
στάι•τες οϋς ού δεί aρχοι•τας, ο-δτοί 
είσινοί:τωί.οϋιιτες τάς :τεριστεράς. 

20 Act. 6, 1 - 23 Act. 6, 2-4 

3 διοικούντες διάκοι•οι Koe 29 :rρο · 
τοκαθeδ(!ία; Η 

facientes doιnuιn orationis spe
l·ιnιcatn latronιι1n. 
diaconi auten} qui non bene tι·ac
tant ecclesiasticaruιn pecuniarιιm 
mensas, scd senφeι· cle eis frau
dant et ipsas quas dispensant 
non secundunι iustitiaιn dispen
sant., 

ιιt di,·ites fiant cle ι·ebns paupe
rιnn, ipsi sιιnt nunιmιιlaι·ii pe
cuniaι'Unι 1nensas ha bentes quas 
Cl1ristus evertit. 

qιιoniaιn autem ιnensis eccle
siasticarιιm pecwιiarιιm cliaconi 
praesunt, docent nos in Actibus 
sιιis apostoli, cum factunι fuisset 
(inquit) >>murιnur Graecorunι ad 
Hebι·aeos, eo qιιοd despiceι"θntur 
~iduae eoι·uιn in ιninisterio co
tidia11o«, dicentes: »11011 est bo
nuιn reli11quentes Yerbιιm dei 
nιinistraι"θ nιensis. eligite ergo ex 
~obis septeιn quos constituanιus 
ίη hunc usum; nos auteιn verbo 
clei insta11tes erimιιs«. 
episcopi autem et presbyteri, qιιi
bus <priιnae) creditae sunt cathe
clrae, qui tradunt ecclesias quibιιs 
non oportet et constitιιunt princi
pes quos constitueι·e non expedit, 
ipsi sunt qιιί Yendunt colu1nbas, 

11 ut d. fiant ΚΙ et ιl. finnt χ 
21 di;φicerentιn· G 24 fι·eies Zίtat 

28 in.;tantes γ* int.entί L 20 (pι·iιnae) 
Dielιl, ygJ. gr. 31 (qnasi) tradιιnt 
(tota,;)? ΚΙ, η~l. gr. 
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(UI' τ α ς κ ι ι ι'J/ ι)'..! ι ι:: κ ιιτ {στ f}f'1J'f' I' ό 
'Ιησοϋ;. {κιιστυ;οvι· τιί)ι·i:τ/ κιιΟ!:δψι; 

καΟε::.ο,ιι/ι•ωι· t~κκί.ησιιιστικιjς κιιl 

άγιι:τιίιιοτωι• ))τα:: :rρωτοκιιι?ει)gίιις Ε1' 

5 τιιίς συι·αγωγαίς" :τgοΦ'Χέτ(Ιι, μ ιί:το
τε οi:τω καΟέζετιιι t~:rl τιjς iαυτοϋ 

καΟέδριι:;, wστε /ί.Οιίηιι τύι• Ί'Jσοϋ1• 

καταστρέ1j•αt ω~τι)ι• ι;J; U.ξίω• κιιτα

στροψιj;. άi.}.a κιιi i!κιιστο; τώι• ά:τd 

10 διακοι•ία; συ1•ιιγι1ηωι· <έαυτοί; :τί.ού
τοι• κιιl ιl:rοσυ ροvηω1· ;;;τωχιί)ι•) 

χρ1ίματα. ι•οιίσιι; τι)ν :τροκειμέι"ην 
γριψιjι• μψ~!:τι σωρει·(τω εί:; τα; 

τ ρ α :τ έ ζ ιι; ιl.ργvριοι·. ίι•α μι) κ α τα-
15 στρέφn ιιvτα; ό 'Ιησοί3ς. άί.λa Κllt οί 

ύ:τd ,ιιεριμι·iί.JΙ' τε καΙ 'Ι ροι·τίδωι• βιω
τικώι• (άεl) άγόμει·οι εlς άγορασ
μούς κιιl πράσεις rροι·τι;έτωσω·, 
μι};-ιοτε lλΟώι· ό Ίησοvς iκβάλrι 

20 αvτούς ΕΚ τού ίεροϋ ·TOV {)εοϋ), 

δτε ό lκβεβ}.ημέ1'0ς ovδi iί.;;;ίδιι τοϋ 

εlσελΟείν i!χει οΟπ iξεβi.1}Οη. καl 

ύ:τοg ιιίι'fταί μ οι iρεvι·ιίJΙ'τι τι)ι• lκ
κειμέι·ηι• γραψψ·. μιί:τοτε ταϋτα ό 

25 Ίησοvς :τοιήση [κα(] κατa τιjι· δευ

τέρω· l:τιδημίω· !j κατa τιjι· :rροσ
δοκω,ιιέι•ψ ·Οείω· κρίσιι•. εlσεί.{)ώι• 

CjUOJ'nιn cαtlιαlι·ιι8 CΊn·istυs eι·r:ι·tit. 

unusφιisφιe eη.ζο sc•clentiιιιn sιιρcr 

cn tiH'Cll'nιn ecΨicsiasti<·ιιnι et Η ιηtιη
tiιιιη ψi·iιnnR c•n t-lιeιh·ns in S.)'l1H

gogisH, Yi<leιιnt ne fω·te sic se
dc1ιnt in eis ιιt Yeniens <loιniιnιs ens 
C\cι·tn t CjHnsi 1lignas eyeι·sione. 

<seΙl et nnnsφιisqne ιliaC'Ono
ruιn, qui c·ωψr·c~nnt sibi clivit.ias 
franclantes ρnnpcr·uιn pecιιnins, 

intellegant l)l'nescnteω scr·iptιι
ram, nt inω non congl'egent, ne ϊ54 
forte venicns clωninus eYertat 
nιensas clispcnsn tionis eorιnn. sed 
et φιi sollicituclinibus ιnnn<liali-
bus fenuιtnr senιper acl Yenditio-
nes et eιnpt.iones, cιn·ent ne fω·te 
veniens clonιinιιs eiciat eos cle 
teιnplo (/eι:, ψιanclo eiectns nec 
speJU habet r·egι·edicncli ιιncle eiec-
tus est. scηιtanti auteιn nιilιi 

scr·ipturas η ppnr·et, ne forte lιaec 
faciat Jes1ιs in secunclo ndventu 
et in fιιtιιω iιιclicio <. clivino ). 
tnnc enun ingi·essus ll1 oιnnes 

ecclesias eiciet 

4 \'gl. Lnc. 11,43 ι; Ygl. Lnc. 21, 34- 211 Ygl. OΙ·ig. fΙ·agn1. 48 in Jι•r. 
(ΠΙ, 222, 14ff): lστω δε ό τίj; Ίερουσαί.ημ έκβλη&εl; (~;. έdι• μη ::rοιιίση χρ6vοιι 

αύτάρκη ::rράττωιι έξω τιίς έκκλησία; ί1 δεί, ούκ έ::rάvεισιι• κτί..; η~!. Hal'llflC•l;: τυ. 

42, 4, 129 λ. 1 

1 κατέστρεφεv Ηιι κατέστρεφεν 

l\I Η D lκαστως Η 10 (έαvτοίς 

-:ττωχών) ΚΙ, ygl. lat. Η μή 

+ t•eιιieιιs lat. 1 ί (άεl) ΚΙ, "·gl.lat. 
20 (τοϋ Οεοϋ> ΚΙ, vgl. lat. 21 οτι 
Ηη 25 [και] Koe, ygl. lat. 26 ij] 

et lat. 26 2; ::rροσδοκομέιιην Η 

S (sed) ΚΙ, Ygl.gr. 1:?ff lat.fι·ei 
1 ί curent ΚΙ, ygJ. gτ. cnιτent-es χ 

21 anten1 y* < L 2:3 faciet. y 
24 (diYino) DieiJI, Ygl. gr. 
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γάρ είς τό ίερόν τοϋ Dεοϋ όλοι•, 
τι)1• πiiσω• έκκλησίαν, τή1• (έξ ού σv1'
έστη έκκλησία) έ1• όι•όματι Χριστού 
σvνεστηκvίω• μέχρι τής σvντελείας 

5 τοϋ αίώ1•ος, oiJς llι• εϋρn 
τi[J πωλεί1• καl άγοράζεα σχολάσωι
τας τών 1•ομιζομέ1•ων εlναι έ1• τφ 
ίεριp (ιύς aναξ{οv; τοϋ ίεροv) τοϋ 

-θ ε ο ϋ έκβαλεί · καl oiJς ll1• εϋρn τ ρ α-
1 Ο π έ ζ α ς :η}ξω•τα.; καl γι1•ομέι•οvς 

κολλvβιστά.; έλέγξει καταστρέψας 

αύτώι• τaς τραπέζας καl τφ λόγφ 
δείξας οlα περί τό άργvριον ήμαρτή
κασι · τότε δέ καl τάς (ώς διηγησά-

15 μεDα) καDέδρας τών πωλοv1•-
, ' έψ τω~· τ ας περιστερας καταστρ ει. 

εί δέ τις ούδέν τώι• τριών τούτων εί

δώι• έχει καl έ1• τφ 1•αφ εύρίσκεται 

τοϋ Dεοϋ, Dαρρείτω · ούτε γάρ έκ-
20 βληfJι}σεται ύπό τοϋ Ίησοϋ ούτε τι 

τώι• αύτοv καταστραφήσεται ού{}' ώς 

ποιήσας τόv οίκο1ι προσευχής 

σπήλαιο1• λnστώ1• όνειδισDή
σεται 

25 ώς ληστιίς, δτε κολασDήσονται οί 
ποιήσω•τες τfj έαvτών λnστείg. καl 
άδικ{g. τόν οlκον τής προσεvχ1]ς 

σ:τήλαιον λnστών. 

30 

35 

3 f Υ gl. ::\Iatth. 28, 20 

ι γάρ] tωtι: ωim )at. 8 (ώς 
- ίεροiί) ΚΙ nach Koe, ,·gl. lat. 
9 έκβαλεί Ηιι έκβάi.η :\1 Η 18 έχει] 
lιabetιs lat. 22 I. οίκοJ• (nj;)? ΚΙ 

vel evertet quos invenerit 
(secunduιn ea quae dixiinus) 

templo dei indignos. 

si qώs autem inventus fuerit non 
habens aliqώd de his criminibus 
tribus, et inventus fueιit esse in 
templo (dei), confidat; nec enim 
eicietur a Christo nec aliquid eius 
evertetur nec exprobrabitur, quasi 
qώ fecerit doιnuιn orationis spe
luncatn latronu1n. 

puto autem: et in hoc tempore in
visibiliter venit Iesus ad singu
las ecclesias dei et eicit quos 
supra diximus dignos eiectione. 
quotienscuιnque eniιn excitat 
temptationem super ecclesiam, ve
nit a.d eam et Yisitat eam, ut 

6 entspricltt gr. Ζ. 14f l'iff lat. 
las εl δέ τις (εύρίσκεται) ••. έχων καί 
έν τψ ναψ (ών) Koe 20 (dt>i) Koe, 
,-gl. gr. 23 qιιί χ* <μ 
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2:!. F:ίi]ημlι•η; τnlι•υν ει'; το 

ρητdι• τ ιjς ιi:το::ιητυ·ύαης ι},ιιίι• καi εl; 
5 η}ι• iκκ}.ησίιιι• διχιίι; ά::ιοδεδο,ιιlι•η; 

δι η γ ιίσt·ως, r {ψ 
μετa τιιϋτιι · ίδω,ιιει• εί δ-ύι•ιιτrιι κιιi 
οϋτω τa κατa τόι• τό::ιοι• J'οηΟιjι·ιιι. 
ούκ έλαττοι• τιj:: t'κκ}.ησίιι; φύσει 

10 ίεeόν έστι {)ε ο v ::ιi1σιι }.ογικι) rrύσι;, 
κατεσκευασμlι·η ϊι•ιι χιοψιίαη δό;ιιι• 

DεοίJ, 

πεei 1}ς γέγi]ι.ι.::ιται (iι• ηj δεvτlfJf! τιiίι• 
Παραλειπομέι·ωι• καi τ!) τρίτη τιίιι· 

ιη Βυ.σιλειιί.Jι•) όψθf·{σης μετa τι)ι• οlκο

δοιο)ν τοίJ 1•εώ έι• αf.τψ. 
τοίJτο δι) τό φvσει ίερόι• τοϋ Οεο ii, 
η)ν ψvχιίι•, ::ιε:τί.ηρώκrιμει• οί άμαρ
τάι·οι•τες 

20 :ι:ωλούι•τωι• 

κυ.ί άγοραζόι-τωι• λογισμιϋι• 

I ' ~!1λ ' , ' ' και ιυι ωι• περι αργυριου :ι;αι•τα 

σκοπού1οτωι• διαλογισμώι• · ::ιε::ιλη-

25 ρώκαμει• δi άμαρτάι•οι-τες καi ilλλωι• 
πωλούι•τιυ1' καi a:ι;εμ::ιολούι•τωι• 

εί τι άγιοι• κατάλειμμυ. έι• ηj ψvχ!ί 
ήμώ~· γεγlνηται, δ::ιερ ή1• :ι;εριστερά. 
λέγει οvι• τοίς άμαρτάι•ουσιν ό Ίη-

30 σο ϋς καi πεπληρωμέι•οις ληστώι• }.ο-

faciιιt cιuoιl fa<:cι·e ;;c-rilιitnr ιη 
lιoc loco. 

:!:~. 

Post lιtιec Yideannι;;, ne fω·te et 
sic locιιs istc intcllcgi l)Ossit. 

oιnnis eniιn ωιtω·a ra tion;ιl)ilis 
tenφlnm est dei, qnne ad lωc est 
cι·eata, nt capint gloriaιn cl~>i. 

lωc eι·go qιιοd est natιιι·aliter 
teιnplnm dei, id est aniωa, ίη
pleωιιs pcccantes qnibusdam qui
delll Yenclentibus, quibusdanι au
teω enιentil)ιιs cogita tioni\)US 
lllalis 

et si quid sanctuιn reliφnιω est in 
aniιna nostra, quod est coluιnl)a. di
cit eι·go <Iesus) ad eos qni peccant 
et r)leni sιιnt fιιι•iJ)US cogitationi-

9 rr v gl. Hieι·. in ::nattl1. 16;) Β: φιοd de ecclesiis di xi1Ιb'U8, tt1Ιtιsqtιisqtιe et 

de se i1ιtellegat - 13 Π. Paι·al. 5. 14; ΠΙ. Regn. 8, 11 

3 εlρημένη; Ηιι εlρημέι•οv :\Ι Η 

!I φήσει Η 1.) δφ&είσης Hc δφ&ήσης Ha 

οφ&ήση l\I 20f πωί.ούντων-λογισμώι•] 
gr. l;:ίiι·zt ? Ygl. la t. 2; dγιον] 

ϋ).ί.ο :\Ι 28 1ίν] est lat. 311 ).!]· 

στ<ικ;ών Kot' 

27 aliquid L 
ygl. gr. 

211 <Ιe;:;ιιs) Koe, 

ί55 
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γισμώ1• το γέγριι:τται. ό οίκός 

μου οίκος :τροσευχ~ς κληD~

σεται, ύμεί; δε αύτοJ• πεποι-
1}κατε σ:τι}ί.ιιιοJ' λnστώ1•. ό μhι 

5 o.J1• Ίησοii; τοί•; :τοο}σαvτας σ:τ1}
λ α I Ο I' λ rJ σ HQ I' τ οΙ• OlΚOJ' ηjς :τ ρ Ο σ -
ευχή; ληστά; έξέβιιJ.ε1• έκ τοϋ 
ίeροϋ. οί δε τά αύτά τοίς λησταί; 
φροι•οϋ1•τeς :τeρί ,ΙΙΕΙ' Ίησοϋ elρι}-

10 κασι · ·•στι.ιύροιι σταύρου αύτόΙ•ιι. :reρl 
δε τοϋ J:nστοϋ Βαραββϋ. · »aπόλυσοΙ• 
ήμί1• το1• Βαραββύ.Ι'«. διό:τeρ μέχρι 

σήμeρο1• 'Ιουδαίοι 'Ι1ισοvΙ• μ εΙ' ο{-κ 
eχουσιt• (ού γάρ :;ι;e:;ι;ιστeύκασιΙ' ei; 

15 τοΙ' υίοJ' τοϋ Deoϋ), lχουσι δε μeD' 
έαυτώΙ· το~· a:;ι;ο τιϋJ• :τΙ'ΕVμιιτικι";';Ι• 

»τιjς :το1•ηρίιιςιι Βαgαββϋ.1• τοι· ί.nστι)ν 
ήδη κεκρατημέΙ'ΟΙ' καί >·είς q;υί.ακι)ν« 
κατακεκλεισμέΙ'ΟΙ', δ1ι καD' !αυτών 

20 1jξίωσαι• ά:τοί.υ·Οιjναι. διά τούτο άρχει 
τώ1• a:τίστω1• 'Ιουδαίων Βαραββϋ.; ό 
i.ηστι};. 

24. 1\.ιιί :τgοσιjί.{)οΙ• αύτψ 

τυφJ.οi καί χωλοί έ1• τψ ίεριp, 
25 καί έ{)eρά:rε'υσΕ1' αύτούς 

καίτάέξιj;fω;τοίiότι έκ στόμα
τος 1'1J:r {ω Ι' κ α ί Dη ).α ζ ό1•τω ν 
κατηρτ{σω αίΙ'ΟΙ'. ()Jattlι. 21, 
14-16). 

30 Τά μiι• τιjς λέξeω; δijί.α. 

bns: scr i ρtιωι est: ι/οηι us 1ιιeιι dο
ιιιιιs oratίoιιis '/:ocιιbitιιr, ·ι·οs aute1n 
fecist·ίs ea.nι S]Jeluιιcanι lαtrοιιu1ιι. 

et Iesns qnideιn eos, qni spelun
caιn fecerant lαtrωι1ιηι (loιnuιn 

ω·atioιιis fures eiecit de tenιplo. 
illi anteιn qui consentientes erant 
fnribns, de Iesu qui(lem dixeι1.1nt: 
>•CI'llCifige crncifige eι1mιι, de Ba
t·a bba antem lat.rone: >>dinιitte no
bis Barabbaιn«. propter φιοd ns
que llO(lie Indaei Iesnm quideιn 
non lιabent (nec eninι cre(lidernnt 
in enιn), lιabent anteιn secunι de 
spiritalibus nequitiis latroneιn Ba
I'a l>ba.ιn. qneιn ianι tentuιn et in 
carceι·e clnsnlll a(],·eι·sns se pe
tieι·unt (liιnitti. ideo pι·inceps in
fi(lelinm Indaeoη1n1 est Barabbas 
latro. 

24. Et accesser·unt ad euιιι 

caeci et claιιdi iιι teιnplo, et sα

ιιαι·it eos. 

Qnae sunt qnideιn secnn
dnm siιnplicem intellectnιn, lιa-

10 Lιιc. 23, 21 - 11 Lιιc. 23, 18 - li Ygl. E}Jlι. 6, 12 - Ygl. Jolι. 

18, 40- 18 \'gl. Lιιc. 23. 25 

;) f τόν οlκοι• τijς :rgοσεvχής σ:rή

).aιov ληστών ::\1 21 βαραβaι; Η 

2:Hf Yorl1er: iρl ( !) τώι• έι• τφ ίεgίjι 

θερα:rεvθέντωι• τυφλών κal χωί.ώv Η 

23 καl] al ( !) Η 26 ότι < Ha (ί. m. 
ffC?) 

1 scι·iptιιm est :}'* < L 3 eaιn] 
illam Β ;) fecerιιnt Β 6 eiι>cit 

χ* eiicit μ 12 oι1ie ιιsqιιe G (Ba) 

14 secηm )·* < L 
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dκοί.ούt?ω; δf τιιί~ :τ'!οιι:τοι)eι)rηιlι•ιιι; 

dι•ιιγιιιγιιί; ί.eκτ/οι• οτι έι· τι~ ίeριp 
τυϊ> Οt·ιJΙ;, 

rι τι'fl υίκψ τιj; :τροση•χιj;. 
- ., • ι ., ι " \ {J•' 

τη t·κκι.ησιιι-. ου :ται·π; εισι ι.ε:τοι•-

τε; οι~δe (ίι?. οϋτω; οι•ο,ιιάσω) όρΟο

ποι)οfι·τε;. elσί γάρ τι.ι·ε; κιιί τυιι ί.ο;, 
καl ύ.ί.ί.οι χωί.υί τι7Jι• ιΊ.θρυιζο,ιιέι·ωι•, 

10 οίτιι'fς lκ τυϋ συι·ιιισι?Ι.σΟιιι τιj; έω•

τιaι• τυφί.&τ·ψο; κιιi χωίΛτητο; καl 
τοίJ γιι•ώσκειι· ϋτι οΜει•ο; ij τού ·Oeoio 
έργυι• έστί καl τοίJ ί.ύγου τοίί θεοί

το {)ερα:τeί:συ.ι αvτοvς 

15 
:τροσeί.fJόι•τe; ιιύτιp Οeριι:τeύοι•τιιι. 

25. μετά τοίJτο γiγρα:ττω οτι 

οί ιlρχιeρeί; κιιί υί γραμμα

τείς, κuίτοι·μ lδι)ι·τε; τι:'ι fJαv-

20 μάσια ϋ. έποίησειι ό Ίησοϋ;, καl 
τών :τuίδωι· άκούοι•τες δοξα 1 :;όιοτωι• 
τον υίοι· τοϋ Οεοϋ έι· τιp ίeρι~, τzί 
έκκί.-ησίq., 1}γu J•άκτ-η σ α ι• κατιιφρο
νοϋJ•τες τraι• ύμι·ούι·τωι• τοι• 'Ιησοvι· 

25 παιδίωι•. καl άγαι•ακτιjσαι•τiς rασι 
τψσωτιjρι·άκούει; τί ούτοι ί.έ
γουσιι·; ό δe δυσω:τώι• αύτοv; ιΊ.:τε
κρίι•ατο οτι τοσο{:τφ χρόιοφ έι· ταί; 
{}είαις άι·αστρεq·όμΕΙ'οι γραrαί; μiχρι 

30 τοϋ δεύρο οvκ άι•έγι•ωτε, ίι·α μι) 
καταφροιιιίσητe τώι· έι• ηj έκκί.ησίq. 
μικρώJ• καί :ταιδlωι• ύμι·ούι•τωι· έ,ιιέ 
καl τον έJ• τοίς ούραι•οί; :τατέρα μου, 
ότι έκ στό,ιιατο; ι•η:τίωι• καl 

35 {}ηί.αζόι•τιοι• κατηρτίσω αlι·ον; 

8 Ygl. Gal. 2, 14? 

2 άvαγογαί; Η 10 σιΨέσ&εσΟαι 
Η 12 Οεοϋ] Ι. Ίησοϋ? ΚΙ. ,-g!. lat. 
26 οόκ άκούει; )1 33 τοί; < Ha 

l)(•nt ιιr ιnnnifeι;tn. ι;er·ιΙΙΗlιιιη r:οη
::;eφιeηtίιιηι 11 uteιn IH'Hedietonιιn 

nωrnliter eχιιοsίtοrηιη ιlieι•nιLJιιn 

cst-. ιιuοηίηιη ·ίιι tοιψlο ιleί, 

iιl ι•:,;t in eeclesin, non ι;nnt rJnιιιes 
Yiιlι>nte8 necιue ι·cι·tc aιniJιιlnnteι;; 

se<l nlii qιιiιleιn sunt cαeci, ιιlii 

a ιιt-eω clrι ιιr/ι' **'~. qui ex eo, cιuoιL 
intellegunt ιn·orn·ian) c:ιcι·ita teιn 
(et ι·lauιlitatenι et ι;cientes ιιui:ι 
nιιllius alteriιιs οι)ιιs est nisi 
Cl1risti Iesu et Yeι·lJi ιlei, ιιt 
snnentu1·, 
ιιt tJercipiant snιιitatenι, 
aceeιlentes ad YeriJunι dei sa
nantιιr. 25. ι·ide1ιtes αιιteιιι ρriιιci-
pes sacerιlotι11ιι et scribrιe nιι'1·abilia 
qιιαe fecit et ριιαοs clαιιια ιιtes ί ιι 

te-ιιιρlο et ιlice1ιtes: οsα1ι ιια filιΌ 

Dαι·ίd, ·iιιdigιιαtί sιιιιt et dixe1'U?ιt 756 

ei: rιιιd·is quι'd ίsti ιlicunt ~ lesus 
αuteιιι ιlί x·it eίs: ιιtίqιιe; πιι ιιιqιι.αnι 
legistis: ex ω·e iιιfαιιtiuιιι et lαc

teιιtίιοιι ρerfecisti lrιιιdeιιι 1 

9 *** Dίel1l, \'gl. gr. 11 ,et 
clauιlitatem> κι, \'gl. gr. 2-! 2;) lac
t-antinιn G 
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.1/ι}:τοτε ούΊ•, ιό; κατά τι)ι• ίστο

ρίω• ψεκτοί είσιι• ούτοι ο ί ά ρ χ ι ε -
ρείς καi γραμματείς, ούτω; καi 
κατά τι)1• άι•αγωγι}ν είσ{ τιι•ες tμκτοi 

5 άρχιερεί;, το δι•ομα ηjς έ:τισκο

:τιj; oi: κοσμοϋηες τψ έαvτώι• βίψ 
ovδi έ1•δεδυμέι•οι τι)ι· γι•ώσιι· καi τι)1' 

άί.ιίtJειαι•, ούτοι οvΊ•, καlτοιγε βί.έ
:τοι•τε; τa τού tJεοϋ {} αvμ άσ ι ι ι' ού-

10 δiι• ι}ττοι• καταrροι·οϋσι τώι· έι· τιί 
έκκί.ησίg. μικρώι• μiι• κrιί ι•ηπίων vμ-

1'ούι•τωι• δέ τοι• {)εοι• καl TOI' .\"ριστοι• 

αvτοϋ, καί άγω•ακτοϋσιι• έ:τί τfj τού
τωι• :τροκο:τfj καi καη]γοροϋσιι• αύ-

15 τώ1•:ταρ' α(vτιp) τq) 'lησοϋ ι~; άμαρ
τω•όι•τωι• τιΖιι• μ ιί άμαρτω·ιίι·τωι•, καi 
ώς (ft1l > ιiκοvόι•τι (μηδέ) :τiiσω• 
τάξι ι· τηροϋιη ί.έγοvσιι• αύτιp · ά κ ο ύ
ει; τί ούτοι ί.έγοvσι; καi τοϋτο 

20 δi έτι μiii.i.o1' σvι·ι}σομει• έ:τιστιίσαν
τες. τίι·α τρό::τοι• ::τοί.ί.άκις τοί; ζέοvσι 
τι'[> :ιι•εvμα.τι κai μέχριcrυί.ακώι• :τρος 

I ' I β ,. • I \ 
του; α:τιστοvς :ταρα αι.ι.ομfl'οις και 

/:ται•τος) κο•δύι•οv καταcrροι•οϋσι καί 

25 μετa ::τάσης εύτοι•ία; άσκοiJσιι• ά

γι•είαι• καί :ταρΟει·ίω· lδιώταις τιί λέ
ξει, έ:τι:ιί.ιίσσουσιι• ιίι; άτάκτοι; οί 
ψεκτοί άρχιερείς καl έγκαί.οϋσιι• 

Qιιeιηa<lηιοdιιnι secnndιιin histo
riam Yitιψe1·abiles sunt isti prin
cipes et scribae, ita et secundιιm 
ecclesianι Clιristi Yitιφera biles 
sιmt quid..'l.ιn episcopi et presby
teri, qni vitam suaιn ιninime 

adonιantes nec iiHlιιti scientiaιu 
yeι·ita t.is et qιιidenι Yidentes nιi-
1'abίlia Christi, nil1ilωninus con
teιnnιιnt pιιsillos ecclesiae et par
nιlos <leιnιιlaιι<lantes et Cln·istιιm 
ipsiιιs, et indignantιιr in eοrιιηι 
IH·ofectn ct acrιιsant eos a pιιd 
ipsιnn Iesnιn φιasi peccantes, 
cιnn non sint peccantes, et quasi 
ιΗl non aιιdientcnι neque ser
Yantenι or<linenι ωηηeηι dicunt: 
aιalis qιιid isti ιlίcιι1ιf? et lιoc 

ιnagis intellegeι·e pote1inιus, si 
cognoYeriιnns quonιαlo freqιιen

ter eos, qιιi ferYent spiritιι et 
nsc1ue acl carcerenι contra infi
cleles luctantur et pericula uni
versa ronteιnnnnt et cιιm onιni 

Yiι·tιιte continentianι et Yirgini
t.ateιn stndent, swιt autcnι in
peι·iti sennone, coargιιunt qιιasi 

incontinentes sacerdotes vitu-

;r ''gl. Rδm. 2, 20 - 19ff Uber ιliese Κlasse ,-on Heiligen Ygl. Har
nack TU.-42. 4, 135 - 2ι Ygl. Rδm. 12. 11? - 2; Ygl. Π. Kor. 11, 6? 

;) άρχιερεί; + et presbyterί lat. 
; γι•ώσ11• ΚΙ, ,-gl. lat. δή}.ωσιι• :\I Η 
Jl τοiί Οεοίί] έαυτώv :\I ι;; :r.aρ' 

α\,ύτι[J)τqj'/ησοiίΚΙ, "gl. lat. ι; (μι)) 

Η η, ,-gl. lat.. I άκοιίοvτι Lo, ,-gl. lat. 
άκουόιοτωv :\I Η I (μηδέ) Lo, ,-gl. lat .. 
ι~ τηροih•τι Lo. ,·gl. lat. τηρούντων )l Η 
24 (:r.αντό;) κι, ygJ. lat. 26 ίδιώ

ται; (δέ ούσι) Κοε-, ,-gl. lαt. 

4 ε>cclε>siam (CI1ri:>ti)] lat. la,; 
σιΨαγωγήν st. άι•αγωγι)ι• Koe ; scien · 
tia Β L SιJΙ nύ.ι·abilia] miracula 
G L 26 (sε-n·aι·e) stndent μ 

:?7 coargnnnt ΚΙ naclι ρ, vgl. gr. 
quos argιιιιnt. γ* quos L 
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αίποί:; :ταρa τι!J 'Ιησοϋ, ώ;; ιιι~τοί 
δικαιύτεροι• :r:Qάττοι•τι;ς τώι• υί:τω; 

( ά:τί.ιϋι• κιιl; σ:τυι•δαίωι• κιιί Χ!!17-
στιίιι• :ταιδίωι•. ιίλ).' ύ Ί η σ ο ii ς τυίς 

5 πιιιδίοις f/f\J' μαΙJηψεί. τοίς δΕ ιίρχιε

ρεϋσιι· ιίμιιΟiιιι• <'γgιιrrώι· ι iγκιιί.εί 

διa τοv ί.Ιγειι•· ούδέποτε ιίι•έ

γι·ωτε οτι έκ στόματος vη:τίωι• 

και Οηί.αζόι•τω I' κατηρτ ίσω 
10 αlι•οι·; 

και επαι• ίδzις iv ηj έκκί.ησίq. τούς 
κατa τοι• Πlτροι• ηώς άρτιγέιΨητι.ι 

βρέφη το λογικοι• ϋ.δοί.οι• γάλα. i:τι
;το{}οϋι•τα; καί Οηλάζω•τα; ιιύτύ, 

15 γάλα :rοτι:ο,ιιlι·οι•;, έτι καί ύμι·οί5ι•

τας τοι• iJεoJ' τzί :τίστει καi τιp βίψ, 
Οεώρει ότι :τί.ηροϋται έ:r' αύτώι· το , , , ι , .Q 
εκ στοματος ι•η:τιωι• κιιι ·υη-

λαζ ύ ι• τ ω ι• κατηρτ ίσω α ί ι• ον. 

20 έαvτιp γaρ ό {}εύ; αίι·οι• EJ' τοί; τοι
ούτοις καταρτίζεται. έι( οί; εύχα

ριστώι· τ<JΊ :rατρi ό ι•ίΟς λέγει· >>lξο

μοί.ογοϋμαί σοι. :rάτερ, κύριε τοv 
οf:ρω•οv καi nj; γιjς. ϋτι a;τέκρι•ιpας 

25 ταϋτιι a:ro σοg ιί:Jι• καί σvι•ετιί:Jι·' καi 
ά..-,;εκάί.v·ψας αvτa ι•η:rίοι;. ι•αί. ό 

:τατι}ρ, ότι οϋτω; lγέι·ετοιι καl τu 

lξ1jς. 

20. Παί κιιταί.ι:rιίη• αί'ιτοv; 
30 έξιjί.Οει• έξω τιjς :τόί.εω; [έ'ω;] 

pernlιi)e:-; c-t culριιnt co:> ιιpu<l 
Je:;;nιη cμtιι:>ί ip:;;i :>int iuHtioι·cs 

tnlilηιs J>neris sinψlicibus et 1ιe
nigιιis et stιιcιϊosis. lcsιιs ιιutωη 

{Hteris ctuiclcιn tcstiωoniιιω pι·ne-
st.ιι t, sιιccι·dotilιιιs ιι ιιteιη igno
rnntinιn input.nt :>c·ι·iρtιιΙ·ηι·ιιιη 

clic-eJΙs: ιι ιιηqιιωιι lηΙίstί.<ι φιοd 
scr ί jJi ιωι est : e :r ore i ιιfα ιι tί ιοn 
et lrιι·te1ιtiωιι perfecίsti lα·ιιιleιιι ~ 

qui ncllHιerent ecclesiae, >>quιιsi 
11U})Cr nati infnntes rationabile et 
sinc·cι·uιn lac clesicleι·antes" et su
gentes cιιιη, ·~ ** lanclant deuιn fide 
et con,·eι·satione, et c·oιψletuι· in 
eis φωcl clictulll est : ex ore ι:η

fαιιtίιιηι et lactentiιιnι pe1jecisti 
lαιιde·ιη. iρse eniιn sibi clens in 757 
talil)ιtS perficit laιHlenι, pro quibns 
g1·atias agens filins patι·i clicebat: 
nconfiteoι· tibi, }Hteι·, (loιnine caeli 
et teι·rae. φιoniaιn a\)scondist.i 
haec a sa pientil)n::; · et })l'ttden
ti\)t1S >, et. ιnanifestast.j ea par
Yulis. etiaω, pateι-, φtσniaιn sic 
fnit bona Yolnnt.as ante teιr. 

26. Et relίctίs Πlis aMit foι·as 
extrα cit·ίtalenι iιι Βetlιαηίαηι, 

12 Ι. Pet.r. 2, 2 - 1.) Ygl. Ι. Kor. 3, 1 - 22 :\Iattl1. ll. 25f 

2 τώιι ούτω;] τοιούτωι• Koe, \'gl. 
lat. 3 (ά;τί.ώιι καί> Koe. \'gl. lat. 
6 (γραιrώJ•> ΚΙ Koe, \'gl. lat. 12 Πέ. 
τραι• Κ1 :rρότεροιι :\1 Η 1.) γάί.ακτι :\1 
19 κατηρτιiσω Η 22 ι•ίός ΚΙ, ,·gl. 
lat. ϊ; :\1 Η 2ιι νorher: Περί τής 

ξηραι•θείσης σιr"'ιϊ; Η 30 [έως] Koe 

ί ~criptιn~aJ·t1Jn impntat L 
10. 1ί lactantiιιm G 1-1 euιn] ips11m 

μ ι *** ΚΙ, ,·gl. gι·. , cleum + et L 
19 peι·ficit] pl'rfecit. R G pε-rficil't L 
23 <ct pι·ιιdl'ntίiJtι::;) ΚΙ, ,·gl. gr. 
2.; qιιoniam] qιιia Β < G 2!1 et 
ri'JiC't.is illί,;] ,;ecιιnclΙΙm mattιm ΧΥΙΙ. 

In ί1Ιο tl'mpoι·e L abiit + Iesιιs L 
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5 

εί; Βη-θαι•ίια 
καi τά έξ1jς 

fω; τοϋ 

καί :rάι·τα όσα άι• αlη]σητε έι• 
10 τzί :rροσευχJί :rιστεύοι•τες λιί

ψεσΟε. ()Iattlι. :21, Ι 7 -:22.) 
Τίι•ας καταί.ι:τιJJV ό Ίησοfς 

έξ ιjλ-{) ε υjς τώι· •Jεροσολύμωι• :τό

ί.εω ς, ά.φ' 1jς έξεί:Οι'υι• έι• ΒηΟω•ίq. 
~ " ' "δ, ' ~ - ' 15 ?{Ι' η τους ι οι•τας μει• αρχιερεις και 

Υf.!Ufψατείς τοiί λuοϋ >>τά Οαυμάσια 
α l:το{ησε καi τοvς :ταίδας κράζοι•
τα; έι• τψ ίεριp 

κrιi ί.έγοι•τα; · ώσωτά τip υίιp Δα-
20 υfδ<<. 

ούδέι• δ' ήττοι• άγω•ακη]σω•τας έ:τi 

τοίς αlι·οϋσι τόι· Χριστόι•, καi διά 

τούτο έί.εγχΟέι-τα; ιu; ,ω} ι·ει·οηκό

τuς το έκ στόματα; ι•η:τίωι• ?!ai 
25 Οηί.αζόι•τι1)1' κατηρτίσω αlι•οι•: 

καi έ:rεl κατέί.ι:τει· έκείΝι τά • Ιεροσό
λtψα καl έξω γέγοι•ε τ ιjς :rόί.εως, 
διά τοiίτο :rέ:ττωκε καi >>ί.ί{)ο; έ:τl 

ί.ί{)οι·« ι/ρξατο ,ιιι) μέι•ειν 
30 άλλa καl. καΟαιρείσΟαι έω; :τάιτα 

κrιτrιί.υΟ!ί. 
ήλΟ ε δ' ε ί; Β η{) α ι· ία ι•, τόι• τιjς 

et nιansit ib·i. 1nane azιteιn reι•eι·teιιs 
in ciι·itateιn esιιriit. et -ι•ideιιs fici 
arborenι ιηιαηι secιιs t.•·ι:αηι ι•en·it ad 
eαηι, et ιιilιil iιιι·eιιit iιι ea ιιisi 

folia tωιt-ιιιη, et ait illi: ιιu11ιqιιωn 
ex te fructιιs ιιascatuι· iιι seιηpι'ter
ιιιιηι. et arefacta e.~f cοηtiιιιιο. 

Quos reliιιqιιens exiit ab Hie
ι·osol;nnis Iesus et ιn.ωιsit in 
Betlιania, nisi principes et scri
l>as, qιιi sciebant quideιn »ιni
rabilia qιιae fecit Iesιιs et pιιel'Os 
clanιantes in tenιplo«, 

nihiloιninus indig11a11tes adveι·sus 
eos quideuιnlauclabant***, quasi 
qιιi 11011 i11tellexeι·ant quod fιιerat 
scι·iptnnι: ex οι·e i ιιjα1ιt·ίιιιιι et 
lacteιιtiιωι perfecisti lαιιdeιιι? et 
qιιonianι reliquit illanι Hieι·u
salenι et fact.ιιs est- eχtι·α eanι, ideo 
ceciclit et »lapis sιφer lapideιn« ibi 
staι·e 11011 potnit. 

Yenit aιιtenι i1ι Βetlιαιιiαηι ad 

16 1\lattlt. 21, 15 - 28 Ygl. ~Iattlt. 24. 2 - 32ff Ygl. Hier. in ~Iattlt. 
166 D: ivit Βetlιαηίωι~. qtιod itιterpretαttιr dotι~us oboedieηtίαe, iα1ι~ ttιιιc t'O· 

catίone1ι~ getιtitι?ι~ praι:jigιιrαns; \Yutz Onon1. sacra 39 

1 έως τής βηθανία; ~Ι 13 τώι• < ~Ι 
17 έ:ιοlιισε(v 'Ιησούς) Koe, Ygl. lat. 
17/18 κραvγάζοντα; l\1 21 δέ :Μ 

32 1jλΟε δ' ΚΙ, Ygl. lat. 1jί.Οεν (:\1) Η 

2-8 et -cοηtί.ιηιο) Oιnε>lia Oι·i

genis de ε>adε>m lε>ctionε> L 11) scie· 
bant] lat. las εlδότα; 22 *** Diε-lιl 
ΚΙ, ,·gl. gι·. 21) lact.antiιnn G 
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ΠΙΑ/(()//~ ()//{0.\', njι• έκκί.η

σίω•, ί/ι··Οα κul ηύλίσ1?η καl ιlι·ε
;rιι·ύσιιτο, έ;r:f'i μ ιj rlχt·ι• /ι• '/η!οσο · 
ί.ύμοι:; ιι:rοv τιjι• κrφυ.ί.ιjι• κλίι·n«, iί.τε 

5 τοιούτωι• ιlρχιερlοιι• κιιl γραμμα

τiQΗ' 
όι•τωι• έ·ι• ιιιΊτοί;. ίin: δf~ ιίι•ε:rαύσατο 

έι• ηj JJηfJω·ίq., τι{ι τιj; \'ΠΑ/(ΟJΙΣ 
01/\ΩΙ,μετά τι)ι·άρχ1jι•τοϋσυστijι•uι 

10 τι)ι• έκκλησίαι• κιιl άι·u:rιιύσυ.σΟιιι 
τοι• Χριστοι• έ1• ιιύηj, τι)τε έ:rω·άγει 
ε ι' ς τ t) ι• :r ό λ ι 1' -ι] ι• κιιτιιλέί.οι:rε 

15 κul 1}ς έξω γlγω•ε. 
καlέ:rιαάγωι· riς ιιύτι)ι•:rειι•iJ.. κrιl 
μ ία ι• ί δώι• συ κ ιjι• έπl τ ιjς όδο v, 
τ ο δέ ι•δροι• τ ο v λα ο iJ, ιJi. {) ε ι• έ :r' 
αύτιίι•, κal οί>δiι• ε·i-ρε1• έν αύ-

2U τ !ί βρώσιμοι• άί.ί.ά μόι•οι• ζωtjς lμ

raσιι• · φύ i. λ α γάρ χωρlς καρ:rών ψ· 
έι• τ,ij σvκιϊ. είτ' έ:rεl έμψυχος 1}ι• αύτ·η 
tj σvκij. διά τοϋτο λέγει ώς άκου

ούσrι τψ• :rρfπουσαν α ύ τ fί ιίράι•. 
')" -<> 

το δi ).εγύμει·ον 

τοιοvτοι• 1jν · 
όσον σv1•έστηκει• ό έι•εστώς αίώι•, μ η -

, , v , I δ • 
κετι γε1Όιτο εν σοι καρπος. ια 

30 τοϋτο aκαρπός έστιι• tj 'Ιουδαίωι• συι•
αγωγιί, καί τούτο γίι•εται αvτtϊ »έως 
τijς σvι•τελείας τοϋ αlώι•ος<<, fως 

HO.:\IU..\1 OBOI~IJIKX'Γlλ.E, ί(l 
est ccclesi;ιιn, in φι;ι e.~t ctiωn ι:οιιι
?ηοι·αtus et J'Cψιίcγίt, co cμιοιl Ι)ΟΙΙ 
ltabclιιιt in Hicrosolyωis ,u\)i 
cιιpnt recliιιctιι, φιac talil>us sa
cei·clotibus ct 
J>opnlo inψio cΙ·ιιt I'CJ>Icta; cuιn 
ιιutcιn I'cφιic\'issct in Bctltιιnia, 
inDOMO ΟΒΟΕDΙΕΧ'JΊλ.Ε, post 
principiιιnι constitιιencli cc·cle
siaιn, postquaιn rCJ>ansιιYit ali
quantιιluιn Clη·istηs in ca, tunc 
re\'ertit.ur i1ι cίι•·itatenι qιιaιη panlo 
ante reliqnerat .. 

et ret•et·te1ιs esιιriίt, et ι·idit ωιωn 
fίculneaιιι sec·ιιs t·ianι. ai·boreιn, 
populnιn ciι·cuιncisιnn. et \'eniens 
ad ea11ι ιιιιlluηι jNιctunι. ιnanduca
bilein inι·e1ιit i1~ ea, se<l tantnιn 
specieιn Yitae; folίa eninι sine 
fι·uctibus erant in ficιι. et quo
nianι arbω· illa erat aniιnanι lιa
bens, quasi audienti dignan1 ωale
dictionem sιιωη (/icit: 
111ι1nqιιωιι ex te fnιctιιs ιtascalιιr· 

i1ι se1n.piter1ιιon. icl est, 
qnaιndiu stat lιoc saeculιnn pι·ae
sens, 1ιu~ιιqιιαηι ex te jr1ιctus na- 7 58 
scatur. ideo infructuosa est s~·
nagoga ludaeornιn, et lιoc erit 
ei ))ιιsque acl consιιιnina tioneιn 

lff Vgl. Hier. in ~lat.tl1. 166 Ε: ut iι~ tιrbe ·ιι~α.ι:itrm 111ιllωι• lιospitetι•, 

tιtιllaιι• invenerit 1nα11siotιetι•; 'Υιιtz Onom. sacra 39 - 4 :\lattl1. 8, 20 -
31 Ygl. :\latth. 28, 20 

4 κi.ίι•n ΚΙ, Ygl. lat. κi.lι•αι :\1 Η 
11 Χριστόν+ aliquαιuιιlιιn•lat. 12ιjν 

+ pαtιlo αnte lat. 1611 :τει~ί τιj; σvκιj; 
}la. R. 

Urigeoes Χ 

10 constitιιendί] lat. las σvστιjσαι 
Koe 11.12 aliquantιιlιιιn CIH·i»tιιs ~· 
Cl1ristιι:; aliqιιantιιlιιn1 R ? aliqιιan

tulum L 26 nascat.ιιι· fructιιa L 
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»τό πλ1}ρωμα τών έΟι•ών είσέλDn«. 
έξηρά1•Dη δέ 1} συκ1}, έτι έπιδη
μοϋιrτος τψ βίψ τώι• άι•Ορώπων καί 
έν ά1•Ορώπ(οις ώ; άι•Ορώπου περι-

5 πατ)οϋι•τος Ίησοϋ. ίδό1•τες δέ οί 
μαΟηταί έΟαvμασαν 
λέ')'Ο1'Τ ες· πιίjς παραχρήμα έ · 
ξηρά1•Dη 1} συκή; 

τοίς rάρ τ?jς ψυχής όφfJαλμοίς εlδον 
10 τό njς ξηρανΟείσ•ης συκής μυστή

ριω• καi έfJαvμασω• ούχ οϋτως 

έπί τ{[J έξηράνΟαι αύτ1}ν, ώς έπί τψ 
παραχρήμα έξηράι•Οαι, 
έβλεποι• rάρ ξηράι• την συκήι•, 

15 τόν λαόι• τόν 'Ισραήλ έκείι•ον. 
καί Οαυμάζουσι τοίς μαΟηταίς έν 
τι'[J έωρακέ1•αι παραχρήμα τή~· συ
Κ1jν έξηραμμέ~·ην, 
άποκριΟείς ό Ίησοϋς εlπεν 

20 (έμπεδών τό λryόμενον τι'p άμ 1}ι•} 
ότι έάν έχητε πίστιι• καί μ1} 
διακριfJήτε, ού μόνο1• τό njς 
συκ1jς ποιήσετε, άλλά κllν τψ 

ο ρε ι τοvτψ είπητε · iJ.ρΟητι καί 
25 βλ1]Dητι είς njν Οάλασσω•, 

γε1•1}σεται. ούκοϋν οί πιστεvοι•τες 
μαΟηταί καί μη διακριι•όμει•οι ποι
οϋσι καί τό τής συκ·1}ς λryοι·τες 
αύτfj · »ύμίν ήν άι•αrκαίον λαi.ηfJ1jι·αι 

30 τό~· λόrον τ6'ϋ fJεοϋ · έπεί δέ ούκ 
άξίους κρίνετε έαυτοvς, 

saeculicι, donec ιιintraverit gentiu1n 
plenitudocc. et a.ruit ficulnea adhuc 
peregrinante in hac vita h01ninuω 
Cl1risto et inter IIOJnines quasi 
hon1ine conversante. et υi(lentes 
discipuli tnirati sunt; 

oculis enim spiritalibus viderunt 
mysteriuιn fici siccatae, ( et 1ni
rati sunt) non tantum quia sicca ta 
est, sed quia confestim siccata est, 

id est popnlus Iudaeoruιn. 

respondens a1ιte11~ Ι esus ait illis: 
ame1~ rlι"co ι·obis, si habueritis 
fidem et non lιaesitaveritis, non 
solu11ι ([e ficulnea facietis, se(l et 
si mo~ti huic dixeritis: tolle te et 
iacta te in 11~are, fiet. ergo discipuli 
Cl1risti fideles et non lιaesitantes 
arescere faciunt ficuhιeaω iHaιn 
dicentes ad ea1n: ιιvobis prinιunι 

ιnissnιn fuerat verbum dei; sed 
quia indignos vos iudicatis 

1 Ygl. Rδm. 11, 25 - 21 Ygl. Bar. 3, 38 - 211 Act. 13, 46 (Zum Text 
des Zitat.s vgl. S. 530, 29ff; 630, 18ff) 

4 έν άν6ριύ:ι(οι~ ώς άνθρώ:ιοv 

:r.ερι.-rατ)οiίντος ΚΙ, νgl. Iat. und Bar. 
3, 38 έναι•θρω:rοiίιrτο; :\Ι Η 10 ξηραν
θήσης :;ι.ra Η" 12 τι[j1] τιί :Μ 20 έμ
:r.οΜιν l\I 29f Ζιιr Differenz im Zitat 
Z\\'isci1en gr. und Iat. s. oben 

lOf (et-sunt) Diel1l ΚΙ Koe, 
vgl. gr. 21 et.] P.t.iam L 
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Ιδού στ(!ι:·q ι'ηι.c{)u Fίς τά έ-0J'1]«, κιιί 
κατιιλι:τι)ι•τες ιιι~τιjι• ~ηραίι·ουσιι• ιιύ

τιίιι. ϊι•• ιj ?:.ωτικιj δύι•ιιμι.:. ιιιίτιjς 
β - , ' ' , ' - '{) -;3 μετιι !/ F:rι τοι•.; α:τυ τωι• ε· ι·ωι•, 

Κtιt το :rρύτεροι• σ1Ψέχω• ΠΙ'Ε"ι;μιι TΙJI' 

λι.ιοι• t~κείι•υι•. μετι.ισηj έ:τί τούς ά:το 
τι;jι· έΟι•υjι•. "' 

11 ρι)ς τιp δΕ- :τοιt·ίι• τ ο τ ιj ς σ υ-

I() κιjς τούς μα-Οητά:; (ίfτι'- ~~:rιιγγt:)J.ε

ται ι.ιύτοίς δ τοίi ·Οεοίi λι)γος, έaι• 

έχωσι π ί στ ι ι• κ ι ι ί μ ιj διιικριfJώσιι•, 
ότι (καl) τι'p (βλεπομέ1οφ τε καl) 

δf'tΚΙ'tψfι•ψ ύπ' αύτοϋ Ο(! ε ι, ηj άι•τι-

15 κημέη] έ••εργείιι- l:τι.ιιρομt:ι·η κι.ιτά 
τώι• άιιfJρώ:rωι•. ).lγουσιι• · ϋ.ρDητι 
καlβλή01Jτι εlς τι)1• {)ά).ασσαι•, 
καί γίι•εται. αίρεται γάρ άφ• έκάστου 
τδ)ι• ώqελουμ/Ι'(ω• ύ:τ.ό μαΟητιί)ι• Ίη-

20 σοϋ τό βι;ρύ τίjς κακίιις όρος, δ σα
τω•iiς, 

α/ροι•τος αύτόι• τοίJ 1'/ΚIJGUΙ•τος αύ
τύι•, 
καl βάλλεται εlς njν {}άλασσω•. 

25 τι)ν ίlβυσσοι•, βά)J.οΙ•τος αύτοι• εlς 
τόι• ϋ.ξιοι• ιιύτοϋ τόποι• τιjς κολάσεως. 
καl περί ταύτης τιjς ·Οι.ιλύ.σσης lιι 
Ψαλμοί;; λέγεται τό ιιαi:τη ιj {)ά).ασσα 

1] μεγι~λη καl εύρύχωρος · lκεί π).οία I 
30 δια:τορεύεται, ζipα μικρά μετa μεγά

λων. δράκω1' ούτος οι• f:τ).ασας lμ -
:ταίζειιι αύτιpιι. 
καllν IJ.)J.ψ Ψαλμijι · έκεί ιισυι•έΟλα-

net.eΙ-nιι Yίta, 

ecι·e ι·οηνcrtίιηιιr ιι<l gcntcs•, ct 
rclinqιιentes cιιιη sίι:cιιιη fιι<·iιιηt 

eωn, cιιη1 Yit-ιιlis νίι·tιιs cίιιs tΙ·ιυis
ieΙ·it aιl gcntes. 

Sιφer illncl aιιteιn ι1uοιl potCΙ·unt 
siccai·e fienlneωn aιlhuc ιlisci

I>uli::; snis p1·onιittit *** quonia111, 
s·ί ltabιιω·int Jiιlenι et ιιο1ι IΙaesita
YeΙ·int, etial)l ηιοιιti ι1ui a Cl1risto 
vi<letur et Ιnanifcstn tιιι-, iιl est 
cont.raΙ·iae potest.ati extollenti se 
eont.ra. l1oιnines clicent: tolle te 
et -nιitte te in mare, et Jίet. tollitur 
enin1 a singnlis qιιi aιlιlιιcιηιtur 

aιl fiιleιn Yerbo ιlisciιπιloι·um 
Clnisti, a.Ititιιιlo illa ιnalitiae, 
n1ons ille sata.na.s, 

et ιnittitιn· ·ίιt nιare, ίιl est ίη 

abyssuιn 
ιlignun1 se Ιοcιηη. 

ιle quo n1ari ιliι·it in Psa Ιιηο : ιιl1οc 
ιnare Ιnagnnιn et S}Jatiosuιη; illic 
naves pertι·ansibunt, aniιnalia pu- ϊ59 
silla cιnn magnis, ιlraco iste qιιem 
fornιast-i aιl illuιlenduιn ei«, 

28 Ps. 103, 25f - 33 Ρ8. 73, 13-14 (νaι·. lect-.) 

2 σvστρεφόμε{)α Η 10 (lτι) 

Dielll, νgl. lat. 13 (καί) Diιo-111 

ΚΙ Koe, "·gl. lat. I <βλε:rομένψ τε 
καi> ΚΙ Koe, νgl. lat. ιι. S. 564, 9 
20 fJαρύ + illa lat. I όρος + ille lat. 
2;) αύτοiί l\1 

41 iί tι·ansierit + ab eis y 11 *** 
Die!Jl ΚΙ, ygJ. gr. 20 altitudo] lat. 
las βαθύ st. βueύ 
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564 Orίgencs, :\lattl1ίίιιserklarung :\Iattl1. 21, 17-22 

σιι.ς τάς κεq:αί.ά; τώι• δρακό~·<τωι• lπί 
τοv ϋδιι.)το;«, διjί.ω· δέ οτι ε~· τj'j 
{)αJ.άσσn. 
καί· lκεί ))συι·έι?ί.ασα; η}ι• κεq:αί.ι/v 

5 τοv δοάκοηο;. έδωκα; αύτόι· βρώμα 
ί.αοίς τοί; ΑίΟίοψιι•(ι. 

αίρεται οvι• καΟ' έκαστοι· τιι)ι· ύ:τό 

τοv ί.όγου καταρτι:ομέι·ωι· εί; σωτη-
ι , ' r ' - :t/ - β • ' ριω• ορο; το υ:το του ησου ι.ε:το-

10 μει•ον καί δεικι-ύ,ιιει·οι·, καί βάί.ί.εται 
εlς η)ι• {)ύ.ί.ασσω• κατά τόι• τοv 

lπιτυγχύ.ι•οι•το; μαfJητοϋ 'Ιησοv lν 
διδασκαJ.{q. λόγον. ί.έγοιοτο; τιp lι• 
τψ καfJ' έκαστοι• τιι)ν άκοt•ι)ι·τωι• 

1_, "{) • β"'{) , 
ο ορει · αρ ητι και ι.η ητι ει; 

η)ν {)άί.ασσαι•, ).έγΟJ•το; δέ μετά 

τοiί έχεο• :τ{στιν καί μ ι) διακρί

ι·εσfJαι, ίι•ιι. καi τό ί.εγόμει·ον γέιοη
ται. καi τά :τάι·τιι. δέ οσα lάι· ό έχω~· 

20 π{στιν κιι.i. μι) διιικριι·ό,ιιει·ος αί

ηίσn lιι τιί :τροσεvχ!Ί, :τιστεύων 
ί.ι)ψετrιι. 

2ί. Αi!τη δέ lστι ΒηfJαι·{α, έι•fJα 

ό lκ 1'ΕΚ!Jώι· άι·αστά; 'Ιησοϋ φ{ί.ος 
25 κατψκει. καί :τii.; δέ ό ύπακούωι· τι'f) 

ί.όγφ τοϋ fJεοϋ κιιί τόι• ί.όγοι• τίj; 
vπακοιjς lι•ιδρυμέι•ΟJ1 (καί lι•αυί.ι

ζόμενον) έχωι• έαυτιp. 0//\.ΟΣ lστιι• 
ΥΠΑΠΟΗΣ κιι.ί Β17fJαι•lα, έι• fι αvi.l-

30 ζεται ό 'Ιησούς καί άι·α:ταύεται. 
έπεί δέ πιιάγματα δεί ί.αμβάι•ειιι ά:τό 
τών ί.εγομέΙ•ωι· άξια σοq:ία; fJεoiJ άr( 
~ ' ., ,... , , 
11ς τα ευαγγει.ια γεγρα:τται. :τροσχες 

εί μη κατά μέv τού; ά:τί.ούστειιοι• 
35 ι•οοϋι•τα; :ταρέί.κει τό καταί.ι:τaJΙ• 

1f τών Koe, ,·gl. lat. τοϋ ;η Η \ 
δρακόιι(των έ:rί τοϋ ϋδα)το; κι, ,-gi.lat. 
2ff διj).οιι-δράκοι•το;; < :\1 2-1 φίi.ο:; 

+ Lazarιιs lat. 2;j δέ < Η 
2i (καί iι•αι•i.ιζόμει•οιι) Diι>l1l, ,-gl. lιιt. 

31 i.αμβάι•ειι• δεί ΗΔ 

item: >>tu confregisti ca 11ita dι·a
conunι super aquas(·, 

et: 
> dedisti eunι escaιn populi:; Ae
tlιiopuιn«. 

2ϊ. Iι1sa aιιteιn est Betlιania, 
ubi ex ιnortuis suscitatus aιnicus 
Clιristi Lazarus nιorabatur. et 
oιnnis qιιi oboedit ,·erbo dei *** 
confinnato et coιnιnoranti in se, 
Bethania. est et· DO~IUS OBOE
DIEXTIAE, et connnorat.ur 
Christus in eo et requiescit. 

et forsit.an siιnpliciores dicunt de 
eo quod scriptun1 est: relictis 

1 '2 draconis Β ;) eum + iιι χ 
26 *** Diehl ΚΙ, ,-gl. gr. 30 in 
eo] lat las έιι ψ? 
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ιιύτοvς έξιjί.1?ει• l;ω τιjς :ιιίλF

ω ~ · :ιιίj.:; γιίρ έδύι•ιιτο F ~ ιιJ τ ιj ς :τ ιί -
ί. ε ω; γFι·Ισι?ιιι μ ι) κ ι ι τ uί.ι :τ ι;J ι• το ι\; 

:ιριιτl-(!fJΙ'; :ιιιρ' οί.:; ι} ι•; κιιτι1 δi τοί•; 
!'i σvι•ετι:περοι• ιίκούω•τιι.:; τι;:,,, ί.εγο

μlι•ιιιι• ~ού) :τάι·τω.:; κιιτιιί.Fί:τf"t τού.:; 

:ιuoτl-[!ot•; ίJn· :τιι!!' έτ/-ροι.:; γίι•Fτuι, 
ιίλλά q ιιύί.ου; μiι• κιιt ύ.μιιuτωλοv:; 
κιιτuλt·ί:ιει, δικαίοι.:; δi σι'Ι'ι;JΙ' κιιί 

10 :ιιιρ' έη!ροι; γίι'fτιιι μt:τ' lκt·ίι·οις 

κul σiον έκείι•οις. ιλί.λιf. κιιί είς Βη
{)ιαίιο• ιιίοί.ισ{)εί; ou κατιι).ι:τι;JJ, 

τι}ι• Βη{)ω•ίω• είς τ ι/ι• :τιίλιι• έ:τω·-
' ή , , , Β {) ' , 
αγει · ι• γαρ κιιι ει• η ω·ιq. και 

15 έ:τω•ιjγε·ι• είς τι)ι• :ιιίλιι•. t~:ιείι•α 
δέ δ 'Ιησοv; άεt τι:jι• έι• τi[ι δικαίφ 
βοvίΑμει•ο; μεταί.αβείι• καρ:ιι:jι• τοϋ 
(έι• αύτοί; ύ.γίοv) :ιι•εύματος, καl 
lστιι• αuτοϋ (βρώματα) (ϊι.' ov-

20 τω; όι·ομάσω) τά σϋκα ώι• :ιειι·ιίjι• 
έσΟ ίει 1} άγά:ιη του καρ:ιοq ορο·ϋι•το; 
αύτι]ν, :ιρiϋτος ο-όσα >>καρ:το; τοϋ 
:ιι•εvμι.ιτοςιι, κal1j χαρά καl1} είρψ·η 
κιιl ιj μακροθυμία καl τά λοι:ιά. 

25 ατιι·ι.ι οσοι· μέv καρποιrοροϋμει• ου 1 

ξηρω•{)ησόμεΟα, έ:ιaι• δέ έ:ιιστάι•τι 
αύτιp καl ζητοϋι•τι ( τοιοϋτοι•) κιιρποι· 
ϊι•α qάγη μι) :ιαρέχωμει•, λεί.iξεται 
:τρός 1}μϋ.ς· μηκέτι έκ σοϋ καρ .. 

30 :τος γέι•οιτο είς τοι• αίώι·α· 

21 ff Υ gl. Gal. 5, 22 

4 1jν + pritιs ]at. 6 (ού> Ηιι, 
fei1It anci1 ίn lat. I καταί.ί:ιει Η 
8-10 άίJ.ά-γίι•εται < Η 18 (έv 

αύτοί; άγίοv) ΚΙ, \·gl. lat. lD (βρώ-
ματα) ΚΙ, ,-gl. Iat. 26 i:ιιστάι•τι 

Koe, ,·gl. ]at. έ:zιβάvτι ::\f Η 2'; αύτψ] 

dωι~ino ]at. I (τοιούτοΙ') Dielιi ΚΙ 
Koe, ,·gl. lat .. 

illίs tιlnϊt ίιι Jιet/ιιιιιirιιιι: φιοmuιlο 
cninι pot<'ra t ficι·i e.ι:trrι riι·ι'ttιlenι 
nisi ι·e/ ίqιι issf!f pι·ioι·cs, η pιHl <ι uus 
fιιcι·a t l)rίιιs ! ::;a ))ί<'ηtίores Η ιιtc;n 
ιιιι<litorcs ιlicnnt: ·non; oιnnino 
rcliqηit priures. ψΗιηιlο fit :ι pud 
ιιlίο::~, S<'ιl ιnalos φιίcleηι ct pcc
catores reliφιit.. φιanclo antcm 
fιιeι·it a pn<l instos. fit ct a pud 
alios post. illos ct <:ηηι illis. naιn 
et ilι BetlιutΙiιι c·oωιnoι·a.ns Iesus 
non reliιιqιιelιs Betlιaniaιη Yenit 
iιι cίι·ίtαte-ιιι; erat eniιn et in 
Bet hania et Yenit ιΊι ciι·itate1n. 
esnι·it a ιιteιη Iesus senιper in 
iιιstis, Yolens IΏanιlucare fruc
tιιω spirit.us sancti in eis, et sunt 
eiιιs esc·ae (nt ita clicanι) ficus 
φιas esηι·iens edit, icl est ca.rit.as 
eiηs φιί eanι fι·uctificavit, qui 
pι·inι ηs >ιfι·uctιιs est S})iι·itιιs sanctiιι, 
et gaιιcliιιιn et })ax et patientia 
et ι·eliqιιa .. quae φιiclenι qηa.ιndiu 
frηctificanιus non aι·escinιιιs, si 
a ιιteιη Yenienti clonιino et quae- ί60 
renti lιηiιιsιnocli fηιctιιηι ut ιnan- · 
clιιcet in nobis non exlιihιιeι·iιnus, 
clicet .:ιιr) acl nos: nuιιιqιιωιι ex vo-
bis frιιctιι.s 1ιαscαtιιr in senιpίlel·-
1/Ul/1. 

1 abiit ( extra civitat.em) ? Diehl, 
Ygl. gr. iJ dicnnt] lat. ίίberset.zt frei I 
(non) μ 8 ant.em y* < L 13 et 
< L 17 ι:sci si:ϊ.-; Ba L 28 dice· 
t(ιιr) Diehi, vgl. gι·. 
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χωρίς γάιι nj; -:ιροα:rοδεδομfι•ης :rερί 
σvκιjς ώς τοϋ ).αού διηγιίσεω; lστι 
καί έ-:ιί έκαστοι· άι·άγειι• τόι• λόγοι•, 

σvκ1j1• όι•τα ήτοι ξηραιι•ομέι•ψ• 1j 
5 φέο.ουσω• καρ:τόι• καί ζιϋσω• καί γc
ωργουμέι•ψ, ίt•α :τί.είοι·α καο.:rόι• 

φέρυ. 
Τάχα δέ wσ-:ιερ έ-:ιί τοϋ σ:rόροv 

»έξή):ΙJει• ό σ:rείιιωι• τού σ-:ιείρειι•« 
10 καί »a μέν έ-:ιεσε -:ιαρa τι)ι• όδόι• καί 

ήλDε τά :τετειι•a τού οvf!αι•ού καί 
κατέφαγει• αύτά«, 

aλλα δέ είς τά; -:ιέτρα; καί ϋ.).).α εί; 

»τά; άκάι·Dας« κrιi άλλα είς >>τι)ι• κα-
15 λήι•ιι καί άγιLfJήΙ• γ1j1•. ούτως καί 

συκαί εlσι διάφοροι. καί laι• μέ1• ii 
σvκιj έπί τιj; καλ1j; καί άγαΟιj; γιj;, 

' , ' \ -και φερcι »καρπω•« και -:ιειι·ωΙ•τι 

τίp • Ιησού -:ιαρέχει αύτόι•. f:riι.ι· δέ 

20 iί >>παρά τι)ι• όδόι•«, ιύ; αϋτη :τcf!L 1}ς 
γέγρα.ι-τται τό κ α ί ί δ ιlηι συ κ ιj Ι' 
μίαt• έ-:ιί τιjς όδοϋ. έλfJόι•τι τί[J 
Ίησοϋ ού δίδωσι καρ-:ιόι•· ούδέι• γάρ 
εl:ρίσκει έι• τιί >>-:ιαρa τι)ι• όδόι•ιι συκfj 

25 εί ιο) φύ).λα μόt•οι•. 
διο λέγει αύηj, έ-:ιεl >>-:ιαρά τι)ι• 
'δ\ ή \ '1. ' ... " ο ΟΙ'« ν και φυ,.ι.α μοι•οι• ει χεΙ' εμφα-

σιι• τού ζ1j1• άί.).' ού μετa καρ-:ιοϋ, 

30 

τό μηκέτι έκ σού καρ:τός γέ-
35 ν ο ι το ε lς τον αί ι7Ί ι• α, 

et vide, qιιοηίaηι >>secns viaιnιι 

era t lιaec ficus quae folia tan
tuιn lιabιιit sine fructu. 
sic eninι et terra, quae secιιs 
vianι est (licet fuerit seιninata) 
nullunι fructnnι producit, diri
pient.ibus volucribus senιina ~e
nιinata. 

όσον μέ1• οVι• οVκ lρχεται έ:-ιί τtJ'a quaιnd.iu ergo non venit Iesus ad 

Dff l\lattlι. 13,3-8- 22fYgl. ::\Iattlι. 13,8- 2!.26fVgl.l\lattlι. 13,4 

3 ί.όγον (ώ;) Koe 18 φέρη l\JΔ 
36 τιι•α Koe, ,·gl. lαt. τήι• :\Ι Η 
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σ1•κιjι• ούδf: ήδη ζηπί τοιι καρποι• 

ιιvτίj;, ιλ).).ά μιικQο0υμFί :ιε(!ιμέι•ωι.ι 
t·ϊ :ι ω; ο ίση Κtι(!:ιοι· ιj συκίj, ov ξη
QαίιΨτω. Ιπύ.v δέ έπιστιίι•το; του 

5 πειι•ώιοτος (κu.l έπιζητοϋι•τος) 1jμώι.ι 

τοv; ΚΙL(!:CΟι\; εύ(!ε0ώflf'1' οι1δέν έχω•
τες εί μ ι) τ ιjν έπαγγε}.ίω• τ ίjς πίστεως 

μόι•ηι• *** ού συJ•όι•τωι• ιιύτfj Κtι(!πών, 
π α(! α χ(! fj μ α ξη[!ω•Οησόμε{)α καί 

10 τό δοκείι• είι•ιιι πιστοί άπολωλεκό
τες. καί έστι·ι• εύ[!είιι τοιούτους τι1'(.ί; 

έπί πολvι• φο(!έσωοτας χQόι•οι• τό τής 
πίστεως ύι•ο,ιια καί έμrιί~·ω•τιις οτι 
ζώσι, καί πω•τελώς (δ') είσί ξηeοί· 

15 οϋ; διa τό μι) καQ:ιοqοQείι• έστιι.ι 
ίδείι• κu.l άφιστιιμέι•ους :ιω•τελώς 
τοv λόγου καί ξ-ηρω•·θέ~·τας. 

20 έι{)άδε μέιι OVI' ξηQαίιΨται -ιj μι) δε
δωκυία πει1•ώι.ιτι τψ Ίησο·v κα(!πόν· 

IJ.}.}.,l δέ συκij έκκόπτεσfJαι κελεύε-
ται, l1•α μι] »τι)ν γήι•« κατα(!γfj. 
εί{)' οί μαfJηταί, έπaι• ϊδωσt τινα 

25 μετά ζωτικ1)ν έμφασι1• ξηρω•Dέντα, 
Dαυμάζουσι λέγοι•τες · πώς πα
ραχριjμα έξJl(!άι.ιDη ιj συκ1j; 

'Έτι δέ μϋ.}.}.οι• J•οι}σομει• 

τοίς κα{}' I fι•α έφαρμόζοι•τες τά 
30 κατά τόv τόπο1•. 

έπιστι}σω•τες τί1•α τ(!όποι• έι• τοίς 
:ιει(!ασμοίς ό μέι• 'Ιησούς αίτεί τούς 
καρπούς, 

alicιuιιιn ficιιιn nec cιuιιcι·it fnιc
tuιn eiιιs, seι.l paticnter ιιgit et 
sustinet sί forte ι)roferιιt fructιιιn 
(fίcus), non exsiccιιtur; sί aιιteιn 
Yenerit esιιriens et frιιctuιn re
qιιirens, et inYentus fιιeιit aliqιιis 
niJιίl iιιstitiιιe l11ιbenR nisi pro
feι:;sioneιn tantumιnodo fidei, cιuod 
est Jolia sine fructιι, 1nox exsic
catur etiωn hoc ipsunι (ιuod 

videtur fidclis aιnittenι>. et est 
nιultos in ecclesia talcs νi.deι·e, 

qui multo tenφore portaYeι·unt 
fi(lei ηοιηeη, ostendentes tan
tuιnnιodo CfUΪa YΪVUilt, onιnino 
autem sunt sicci; qιιοs quia non 
fructificabant, videιnιιs receden
tes a verbo dei a(l plenuω et 
sicc( a t )os. 

queιn talem cunι Yiclerint (lisci- · 
puli *** sicc(at)uin, miι·antur 

dicentes: quonι.oιlo conjesti1n sicca
tus est 1 

Adhιιc manifestiιιs de hoc ipso 7 61 

dicaιnus, quonιodo in teωptatio
nibus petit fructιιnι Iesus 

1f Vgl. Luc. 13, 6ff? - 13f Vgl. Apoc. 3, 1 - 20f Ygl. Lιιc. 13, 7 

3/4 ξηραι•θιjσεται :\1 1) (καl 

έπι~ητοϋντος) κι Koe, ,-gi.ιat. 6 ούδΕν 
+ iustitiae ιat. 8 *** Koe, ''gl. lat. 
11 τιιιa; + in ecclesι'a ιat. 13 έμφή
J•αιιτeι; + tαιιtu1ι~1ι~οdο ιat. 14 (δ') 
Koe, ,·gl. gι·. I ξηροί Ηιι, Ygl. ιat. 
ξηρr~ί )f Η · 21 τόι• ιι• :\Ι 

4 (ficιιs) Dielιl, Ygl. gι·. 12 ,.j. 
deι·e taιes L 19. 2;j 8ίcc(at)o,; u. 
sicc(at)um Κ1 Koe, vgι. gr. 25 *** 
Diehι Κι, v~l. gι·. 26 :siccata L 
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rέ(/ εl:τείι• έι• διωγμί'[J τι)ι• όμολογίαν 
καl. το μαρτύριοι•, 

καί έι• τιp γυι•αίκrι 

5 έ:τιμαίι•εσθαί τtJ•ι 

10 

15 

τι)ν τού Ίωσι}φ lγκράτειω• καί σω

rροσύι•ην, 

καί οi'τως καΟ' έκαστοJ' :r.ειρασιιόJ' 

τοι• άκόί.ουΟοι• αύτιp κα(!:tόι•. ό δέ μι) 
:ταρασκευασάμει•ο; διδόι•αι :τειι•ώι•τι 
τιp Ίησοϋ καί έqισταμέι•φ τήι• όμο-

20 ί.ογίω• 17 τι)ι• lγκράτειω•,:ταραχρi]
μα ξηραίι·εται· ό γaρ άψ'ησάμει•ο; 
ξηραίι•εται, όμοίω; δέ καί ό :τοριοεύ
σας, καίτοι:rα!!a τοι• προ τώ~· :τειρασ
μών καιροι• ζωτικι}ι• έμψαίι•ωι• δύ-

25 ι•αμιν καί οίοι•εί τa rύi.i.α nj; συκιjς 
:τερικείμει•ος. καί Dαυμάζουσιι• έ:τl. 
τώι• τοιούτωι• ο ί μ α{) η τ α ί, :τώ; 
ό μέν Ίησοϋς έ:τέστη πειι•ώι• καί ζη
η.ϋι• ΤΟΙ' καρ:τόι•, τψ δέ μι) εvιzηκέι·αι 

30 εύ{)έω; »εί:τειι »καί έγέι•ετοιι, κ α ί 
:ταραχρ~μα έξηράr{)η 
1j μι) ΠαρεσκεvασμέΙ"Ι} είς ΤΟ φέρειν 
καρ:τον συκιj. 

a ficulneis quas plantavit, 
id est in persecutionibus con
fessionenι et testiιnoιύuιn quaeι·it 
fidelinιn, et cnιn ιnnlier nιeret.rix 
insaniens excitata fnerit snper 
aliquem, 
quaeιit in eo Christus fructum 
continentiae (et pndicitiae) queιn 
protnlit et Ioseph, 
cnιn fureret eins domina snper 
enιn. 

et sic in singulis qnibnsque teιnp
tationibus 
intellege Cl1ristnm Yenire ad Chri
stianos in tenιptationibus esnrien
tenι et 
frnctum virtntis quaerentenι. qni 
aιιteιu non fuerit pracparatus nt 
exlιibeat fructum esnrienti (ClHi
sto) ant confessionis ant cast.ita
tis, confestiιιι siccatnr: qni enim 
denegat in peι·secut.ione, siccatnr. 
siιniliter et qui fornicatur sicca
tnr, qnaιnvis ost.ensionem fidei 
antea bainlabat qnasi foliis coo
pertus. et snper eos tales nιirantnr 
rliscipιιli, quon1odo 

mox siccantnr. 

8 Ygl. Gen. 39, iff - 30 Ygl. Gen. l, 3 

3 μαρτύριον + quaerit fideliutι~ 

lat.. 4 γt'llaiκa + tι~eretrix lat. 
18 διδόναι + frudutιJ lat. 21/22 ό 
-ξηραlνεται < )I I άρι..,ισάμε1•ο; + in 
persectιtione Iat. 22. 23 :τορι•εύσας 

+ siccatur lat. 23 :ταρά τών Η8 

8 (et pudicitiae) Diel11, ygJ. gr. 
18 lat. Ias :ταρεσκεvασμέι•ο; Koe 
19 (Christo) Diel11 ΚΙ Koe, '·gl. gr. 
24 ostensioneιn fidei y* ostensione 
fίddi quaιn L 25 foliis + τtj; σι'Κ?j; 
gr. 26 eos ~·* < L 
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κrιί :-zοί.ίΔκι; τι~ ΊFι•ιίμηο; σ ιικ ιj 
t1τεσι :rί.Fίοσιι• οι~ ~'Ι}r!•Αίι·ετrιι, t~:-zι

στάι·το.: ι}έ 'Ιησοιj έι• 

κι.ιιρι~ ':rfl[!ιισμοi' κιιί ιί:τιιιτοvι•το; 

τ οι• καρ:τι)ι•. o.V δrδωκιύ; ιιι~τι~ :t ι ι g α -
χ[! ιj μ ιι έξηράι·1?η κιιί τ ι}ι• τι7ιι• το· 

σούτωι• ι'ι."'ιοl.ιύί.εκη lτιίJι• ~ωψ•. κrιi 
10 τοι;το γίιΨται έ:τεί:τερ. κιιτιί τι.)ι• τοϋ 

σωηjρο; ί.ιίγοι•. •>:τιιJ'τί τιp i!χωτι δο

ι?ι}σεται κιιi -πrρισσεtνι?ιίσετιιι · ι'ι.ιιί 
δέ τού μ ι) f!χοι•το;, κιιί Ο δοκεί FΧΕΙΙ' 
άρι?ι}σεται ά:ι' αί:τοϋιι, ϊι·α μιj άργιίι• 

15 ?ί »δ δοκεί lχειι•ιι. fκιιστος δέ τιίιι• μα

ΟητιίJι•. έάι• lχn :-ιίστΙΙ' κιιi ,ιοί 
διιικριΟιϊ. καΙ το τιj; σvκιj.: :τοιεί 
κιιl το έξιj; αvτιp E:t/f/f[!'~IIE/'01'. 

28. 1\αί έργοι• iστί δείξαι. :τιτ.ι; 
20 ό • Ιησού μαΟητι); :ητι}σα; καρ:τόι• 

έι• σt•κfί καi μι) EV[!QJ)' ί.έγrι ιιvηj· 

μηκέτ ι έκ σο ϋ καρ:ιος γέ ι· ο ι το 
είς τόι• αίώι•α. ίι·α :ιαραχριjμα 
καi έ:ι' αύτφ ξηρω·Ο!i ι/ συ κ ιj. καί 

25 εί; ταϋτα δέ ι•όησόι• τιι•α τά τιj; -πί
στεως έ:ταγγείJ.όμει·οι• I καί οίόμε
ι·οι• έν τιp όι•όματι τοϋ 'lησοϋ έσfJίειv 
κrιi :ιίιηι• καΙ τ οι• 'Ιησοϋv >>έι• ταί; 

:τJ.ατείαι;ιι τι}; ·φvχιj; αύτοϋ δεδιδα-
30 χέι•αι. εlτα ιjκέτω μαfJητι); ζητiiJι• 

καρ:ιοι• σοq:ίας καί ί.όγοιι έι• αότιp 

κατά τήι• :ιερl τοϋ διδάσκειι• τά Οεία 

ct fι·c<ιucntcr ρ<·ι· ιηnlto:> ιιηηοs 
φιis ωnstitit fir·ιι.y et ηο11 cst sir·
<·ntιι::;, Ycnicntc ιιιιtcω in 
ultiωo Yitιιc cins ιι<l cHιn Clιri:>tZι, 
Yi<leliι·et 
ίη tenψtn tiunibιιs, ct φιaerente 
frιιctιιιη ίη eo et non iΙn·enicntc, 
siι·cιιtnr, et tantorιιιn aηηοrιιηι 

]Jcnlίιlit sn]}ito YΪtlllll. et )ιοc fit, 
nt. iιψleatιιr serιηo doιniniι·ns 

<li<'Cns: ,.φιi ]ιa lJet ιla bitur ei et 
abunιlnbit; qιιi auteιn ηοη ]ιabct, 

et ipsunι qιιο<l IΗι bet. a ufeι·etur 
η b eoιr, ut non sit οtίοsιιιη quod 
lιa bet. et unusφιisque <liscipιι
Ιοrιιη1, si lιa bιιerit fίιleιιι et nωι 
l1aesitaYcΙ·it.. et ficιnn a1·escere 
facit et ψιο<l seφιitιιr eιιιη. 

28. Et opCΙis cst ιlenωnstraι·e, 
qιιοιηοdο CΊn·iι;ti discipιιlus <juae
rens fι·ιιctιιιη in ficn et. non in
Yeniens. ιlicat a<l ea1n: n1ωιqιιαιιι 
e.-ι: te frιιctιιs 1ιαscαtιιr ίη aeternιιnι, 
nt. conJesti1n siccetnr. utpιιt.a, 

pone Ιηilιί aliqιιeιn qιιae sιιnt 

qιιiden1 fidei profitenten1 et. pro- ·ϊ62 
nιιnt.iantenι se in noωine Ιesιι 
ιnanducare et lJibere coranl ipso 
et Ιesιιιη >·Ϊη p]a teisιι cordis eius 
doι·uisse. ita Yeniat discipulus 
Clιrist.i CJUaerens fJ·uctunΙ sa pien
tiae et Yerbi in eo secιιηιlιιιη 

11 .:\Iattl1. 25, 29; Luc. 8, 18 - 2if Ygl. Lιιc. 13, 26 

8. 9 τοσούτον Η 19 έργον <Η 19 ε>st opε>ris L 2-1: utpιιta 

21 ί.έγη Η 2-1: αύτφ v αύτοiί .:\Ι Η = καί εl; ταvτα δέ ? 
26.'2ί οί&μει•ον] proιιtιιιtianten~ Jat .. 
(προσ:τ)οιούμενον Κοε>, ,·gl. S. 5ϊ0, 29 
28 :ιίι•ειν + coraιι~ ipso lat. Ygl. Lι1c. 
30 (ό 'Jησοv) μafJηnj; Koe, Ygl. lat. 
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έπαγγελίω·, καi ζητώι• κu.i έρευι•{Ι)v 

τιp }.όγφ αύτdι• μηδΔ•α καρπdι• εύ

ρισκέτω· καί διa τούτο αύτοι• παρι

στάς τοίς fJεωροvσι κει•dι• τού Χρι-

5 στου, πu.ριστάτω τιp λόγφ οτι ούχ 
οίόι· τε τιι·a καρποι• έτι γει•έσfJαι αύ

τifj είς τόι' αίώι'α ύ:ιό τ·ίj; οlι}

σεως β<βJ.αμμέι•ψ. 

10 

15 

20 

δρα οvν εl ιο) έι· τοιούτφ ο εχων 
πίστιι· καί ιο) διακριΟείς το ηjς 
συκ1jς παgαπί.ησίως πως τιp 'Ιησού 

ποιεί. 

καίκρείττόηέ iστι, τι)vδ.πατηί.ι)ι• συ-
25 Κ ή I' και Ι'Οfllζομέι•ψ μi1• ζ1jv fliJ καρ

ΠΟf{'Οροί:σαν δέ,ΕJ.εγχΟεϊσω• δτι Ι:ί.καρ
πός έστι, ξηρaι• τοίς λόγοις τώι• μαfJη
τώι• 'Ιησού φανήι•αι, ij άπατάι· lτι τfί 
ι·ομιζομέηι ζωιj καί τ?ϊ προσποι:ήaει 

30 (njς επαγγελίας) J>τaς τώι• άκάκωι•« 
και εύεξα:τατι}τωι• »καρδίας((. 

professioneιn docendi quae dei 
snnt, <et) qιιaerens et scrutans 
ennι J>er ,·eι·bum nulluιn inνeniat 
fι·uctιιnι in eo; et ideo nιanifestuω 
faciens eιnn videntibus vacιιuω 
a Chι·isto exlιibeat ι>er νeι·bnιn, 
quoniaιn non est ι>ossibile ali
qneω frnctuιn fieri in eo in 
seιnpiten~1ιιn qui ex arbitrio laesus 
est. 

sicut et »Petrns dixit ad« Siωo
neω, arefaciens eιnn qui videbatur 
ClHisti professor: »pecunia tua 
tecum sit in interituω, quoniaιn 
donuιn dei aestiιηasti te per }Je
cιιniRin possideι·e«. >JCOr enim tuuιn 
non est rectuιn cω·aιn deoα. ι'in 

felle eniω anιaι·itudinis et obli
gatione iniquitatis video te esse«. 
et nιeliιιs est [ nt] fallaceω Jicunι, 
quae viνeie aestiιnatur non au
tenι frιιctificat quasi viva, aι·gui
taιn quia est infnιctuosa siccari 
veι·bis discipnloruιn Christi et 
fieri manifestanι, quam ut fu
retur, duιn vi,·cre aestinιatnr, 

ι>er figιnentunι professionis »in-

l;)ff Act. 8, 20. 21. 23 - 30f Vgl. Rδιn. 16, 18 

8 βeβi.α-
μει•ω Η 26 δέ + q~ιasi ~·ίι·α lat. 
2ϊ ξηράν] ξηραν(fJείσαν) Koe, γgl. lat. 

2ϊj28 τώv μαfJητώι• Koe. ,·gl. Jat. ιι. 

571, Ζ.!) του μα{}ητοv :\Ι Η 28 ά..ϊα-

τiiν lτι Ηιι d:τατώι•τι :\Ι Η 30 <τι/; 

iπαγγeλlα;) Dielll ΚΙ Koe, vgl. lat. 
30/31 ε'!Jεξα..ϊατιjτωι• +α talίb~ιs lat. 

2 <et> ΚΙ, γgl. g1·. 
(aιllnιc) Dielιl, γgl. gr. 

8 fructωn 
2! [ιιt] ρ 



l\lιιttlι. 21, 1ί 22 ΊΌm. xn. 28. 2!J 5il 

καλόι• οvΊ• t:ψl.ι·η καί τuϋ Ίησοϋ καί 
τών μαΟητiϋι• αύτοϋ i/(!γοι• τό κατά 

5 ηjν ξηριιιι•ομ/νψ συκ1jι•. 

έι• έκιl.στφ ι)' (οlμιιι) U.:ιίστψ καί U.ι•ό
μ.ψ ϋρος #:ιίκειτιιι κατά τι)ιι aι•αί.ο

γίω• τιjς aπιστία; κιιί τιjς άι·ο,ιιίας, 
τιp λιίγψ τυjι• μαΟητώι• 'Ιησοϋ αίρό-

10 μει•ω• κιιί βιιίJ.όμεJ•οι• ε ί ς η) ι• {) ά
λασσαι• ηjς κολιί.σl:·ως ιιύτοϋ. καί 

πάντα δέ ϋσιι έάι• αίτιίισιJ• έν τ fί 
προσεvχ?ί πιστεύοι•τες οί Ίη
σού μιιfJηταί λψρω•ται, ιίις μιιΟηταί 

15 ο·ύδέ1• τώι• μιj δεό1•τωι• υ.ίτι}σοντες, 
καl ώς πει{)όμει•οι τψ διδυ.σκάλφ, 

μηδέι• iί)J.o αίτούι•τες 1j τά μεγάλα 
καί τά έπουράι•ια· εl:ιε γάρ ό 'Ιησούς 
τοίς μαΟηταίς αύτοϋ· »αίτείτε τά με-

20 γάλα, καl τά μικρά προστεfJι}σεται 
ύμίι•· καί αίτείτε τά έπουράι•ια, καί 
τά έπίγεια προστεfJι}σεται ύμίνι<. 

29. • Ο δέ Μϋ.ρκος άναγράφας 
τά κατά τόι• τό:ιω• άπεμφαί1•όν τι 

25 (ώς πρός τό r}ητό1•) προσέfJηκε ποιι}

σας δτι »ίδώνιι ό Ίησοϋς >>άπό μrικρό
fJει• σvκψ• έχουσαν φύλλα ·ιJλΟενιι 
ώς εύρ1}σων τι »ΕΙ' αύτfiιι· »έί.{)ώι•ιι δέ 

>>έπ' αύτι)1•ιι καί μηδέν εύρών »εί μ ι) 
30 φύλλαιι μό1•ον (ιιού γάρ \ 1}ν ό καιρός 

σύκω1•cι) »άποκριfJεlς εlπεν αύτtϊ· μη

κέτι είς τό1• αίώι•α έκ σού lt1Jδείς 

nocentiuω cοι·ιlιι ct conΙΙn <JUi 
fιιcilc sc<lucιιntuι· Η tιιlibus. 

ω·J)itl'Or aιιtcιn ct ίη ιιnοιιuοqιιc 

infiιlcli et inicιuo JHontcιn essc 
secιιnduω ιncnsιιrιιιη infiιlclitatis 

ct iniquitatis ipsiιιs, ιιui Ycι·l>is 

<liscipulorιιιn Clιristi tollitur et 
ιηittituι· i1~ 1nare tonnentoruιn 

cins. et 01n1ιia quιιecιωιφιe pe
t.icι·int in oratione credentes ιli

scipuli Iesn pcrcipient, quasi di
sι·iiJUli Clιristi nihil quoιl non opoι·
tct petentes, et ψιasi credentes 
ιnagistι·o nilιil aliud petunt nisi 
ιnagna et caelestia, sicut <lixit 
ipse aιl discipιιlos snos: ιιpetite 

ιuagna, et miniιna vobis adicien
tur; petite caelestia, et adicientur 
vobis terrenaιι. 

29. 1\farcus autenι in lιoc eo
denι loco scribcns aliud aliιιuiιl 
(qnantunι ad textuιn) aιliecisse 
videtιιr dicens, quoniaιn »viιlcnsιι · 
Iesus »ficnnι de longe lιabenteιu 
folia venitιι quasi inventuι·us ali
qιιid ιιiη eaιι, »cuιu venissetιι autenι 

et nihil invenisset »nisi foliaιι tan- ϊ63 

tunι (>;nec eniιn erat teιnpns fi
cuιιηιιι), »responιlensdixit aιl eaιn: 

19 Das Agraphon aucl1 Orig. II, 196, 5; 299, 19; 330, 7. Scl. in Ρ,;. 

Loιnιn. 11, 432, νgl. znlet.zt Harnacl{ TU. 42, 4, 40 - 26ft l\Iarc. 11, 13f 

6 δέ l\1 718 άνα}.ογlαν Κl, ,·gl. 
lat. όμο}.ογlαιι :\1 Η Η μαθηταl 

+ C/&risti lat.. 16fκαl-αίτούι•τες < :\1 
17 llλ}.o ι• aί.ϊ.ω Η 19 αύτοϋ < Η 
21 αίτείται Η 

16 qιιasi] quia L 18 clixit] 
dicit G L (iρse dicit) 29 anteιn 

(ad eaιn· · ? Diehl, ,·gl. gι·. 
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καg:ιον q-άγηιι. εί:τοι γaρ iίι• τι;· εί 
, • , , .,. - :ι:;,u • 

μη >'Ο καιρο; συκων ηι•ιι, :τω; 11 • ει• ο 

'/ησοϋς (~Jς ε·δριίσωι· τι »έι· αvηjιι καί 
:ι;ιο; δικαίως εl:ιε'' αύτtϊ· ηιηκέτι είς 

5 τον αlιοι•α έκ σου μηδείς καρ:ιοι• qά
γnιι; :ι;ρ(j; τούτο δi ί.εί.έξεται ότι οί 
καπιί.εγμέι•οι :ιαρa τι'f.ι ά:ιοστόί.φ 
καρ:ιοί τοϋ :τι•εύματο;. ι'ιγά.:-ιη, χαρά, 
εlφ}ι•η.μακροfJυμία, χρηστότης, ι'ιγα-

10 fJωσύJ"Ι]. :ιίστι;, :τραότη;, έγκράτεια, 
έστι μiν δτε έν οίκείφ ι'ι:ιοδίδονται 

καιρq1. βέλτιοι• δi εl, τιι)ν :τεριεστη

κύτωι• έ:ιί το έι•ω•τίοι• τι'f.ι καρ:ιοq-ο
ρείι• :ιροκαί.ουμέι·ωι•, δυι•ηfJείη τις 

15 καί διa τό :ιάι•υ ώrμ).είσfJαι lκ τοϋ 

ί.ύγου οVδiι• 1]ττον καί τύτε διδύναι 
τού; καρ:ιούς τοϋ :ι;ι•εύματο;. δ δi 

ί.έγω τοιοϋτόι• έστιι•· εί; τιι)ι• καρ

:rιοι• τοϋ :ιι·εvματό; έστιι• άγά.:τη. 
20 ταύτη; δi και(!ο; μiι• ότε ov χαί.ε

:rοι• ά:ιοδοί'ι•αι τόν καρ:τόι• τοϋ άγα

:riiσfJαι · καί έστιι• άγα:ιiiι• τόι• άγα
:τιίjι•τα καρ:rό; μiι• τοϋ :ιι•εύματος, 

ov μήν έι· ού καιριp (ίν' οϋτω; όι·ο-

25 μάσω) σύκωι•. έ:raι• δi έ:τί τό μισείι• 
:rροκαί.ίjταί τι; τόι• :ιιστεύοι•τα τοι-
-.,- ''β"'' οι·τοι• α:ιατων και ε:rι ΟΊ.'Ι.εvωι• και 

*** 
30 

nuinqna.ni ex te in aetennHII quis
φιalll frnctunι nιanclucet». dicct 
(eninι) aliquis: si 11011 erat »teni
pnsιι ficnωη, quomodo vcnit Iesus 
φιasi aliqnid inventurus »Ϊη eaιι 1 
et qnonιoclo inst.e clixit ad ea1n: 
·nUinquani ex te ctuisqιιanι fruc
tιnu Inanducetrr ? contra lιaec 

responclemus, quonia111 nnn1erati 
ab aι>ostolo fnιctns spiritus sancti 
l1i snnt: caritas, gaudiu111, pax, 
μatientia, benignitas, bonitas, fi
cles, Inansnetudo, continentia. lιi 
on1nes aliqnando in tenιpore suo 
recldnntur. melins auten1 est, 
φιanclo circnmstantibus aclver
sariis et provocantibιιs ad non 
frnctificancluni, potuerit a.Jictuis 
propter quod satis est prodifi
catns in ve1·bo, nillilOininιιs J>ro
ferre frιιctιιs spiritns sancti. quod 
auteιη clico tale est: ιιnus de 
fnιctHJus S})iritus sancti caritas 
est. lιuins tenφιιs est, qua.ndo non 
est difficile frnctιnn reddere ca
rita tis et diligere diligentem ; et 
est quidenι frnctns iste spiritus 
sancti, tanien in tenιpore sno. 
si a.utelll aliqιιis excitetur ad 
ocliunι fidelis constitntns et cir
cunn·eniatnr et insidias ρatiatur 
et 
cliligat insidiante111 sibi, ant certe 
si fuerit aliquis 

4 )larc. ll, 14 (\·aι·. lect.) - Gff Ygl. Gal. 5, 22f 

8.1ϊ.19. 23 τoϋ+.~ancti lat. 
11 ά:-ιοδίδοται )! 20 μέι•] est lat. έστι11 
Koe 24 έι• καιρώ ~I 26 f τοιοvτο11 

ά:-ιιιτwν ΚΙ naclι Diehl, vgl. lat .. τοιαϋτα 
πρr1ττων )IH 28 *** ΚΙ, η~Ι. lat. 

3 (enim) Koe, \'gl. gι·. 

i te <in aeternuιn> Koe, \·gl. gr. 
lG 'lϊ. 28ff lat. ϋbersetzt fι·ei 



l\fnttlι. 2 Ι, I ϊ- 22 Τοιη. XYf, 20 5ϊ3 

τοίς ιί?~Fσι βtβί.ιιμμlι·ο; ,;)ι•, ι;Ίστε ι)ο

ΚFίι• ι1ξιος είι·αι τοϋ μισFίσΟω, ό δέ 
δίκωο; μηΜ τιίι• τοιο~τω• μισfi ιίί.ί.' 

(ιύ; ι•ίd; »τοίJ τόι• ίμ.ιοι• ιlι·rιτέλλοιτο; 

5 έ:τi :τοι•ηuού; κιΙt ι'ί:γιιΟοv;ιι) καί τότε 
uύτιίι• ύ.γιΙ:τιJ, οίοιοεi έι• ού κωψ'[J 
σύκωι• τ ιj:; ι!γιί:της ι)ιόοv:; τόι• καρ

:ιόι•, ,ιιακιίριι); έστι. τι) δ' ί~ιιοιοι• ι·οι}
σεις καί έ:τi τιj; χιΙρι1;. q·έρειι• μέι• 

]() γa(! τοι• Κfl(J="fiJ/' τnv :τι•Fύ,ιιuτο; τι)ι• 

χαρaι• μηδει•ο; έ:τi τιί }.υ:πίσΟαι :τρο

καλουμέι·ου κui δvσαρεστείσΟαι, ov 
χαλε:τόι• · δτω· δέ τά μiι• :ι;Fριεστη
κότα έ:τi }.ύ:τηι• καί ύ.Οvμίω· καΙ δι•σ-

15 αρέστησιι• :τροκαί.ιjτω. ά:το δέ τ ιj; 

Κιtτa τοι• }.ι)γοι• ι:ψε}.είιΙ; τι; έ:τt τοσ

οίJτοι• :τροκύ:ττη. ώ:; , καΙ) έι• και

ροί; τι}; δοκοvση; δι•σαρεστιίσFω; 

εύuρεστεϊσΟι.ι.ι καί έι· καιροί:; τοϋ 

20 άτιμάζεσΟαι κι.ι.ί τοϋ μrιστι-
γοίJσΟω χαίρει ι• καΙ α:τι.ω:; έι· 

:τω•τi :τεριστατικι~ καιgι~ μεμι•1jσΟαι 
τοv )):τάι•τοτε χflίρετε«, ,ιιιικάριο; aι• 

ό τοιούτο:; είΊ; καρ:τοι• q·έρωι• τι)ι• χα-

25 ράι• I καi έ1' ov καηJιp (ίΊ•' οvτω; όι•ο
μάσω) σύκωι·. 

Το :ταρα:τλ1jσιοι• δi ol• χι.ι.ί.ε:τοι· 

καi έ:τi τώι• aλλωι· καρ:τώι• ποιιjσαι 
τοiί πιιεύματος. βούλεται γάρ είι·αι 

30 κρείττοι·α τιj; άι·Uρω:τίι·ης rύσεω; 
τόν προσιόιτα τι'[J ί.όγφ ιJ.ύτοίJ ό Οεός 

ιη:ι lc ιιιοr;ι t.us et οιlίο rlif!IHΙS, ille 
nιιtc111 iιι:-;tus ncc lιunc tnlcΙJΙ 

οιliιιt, ;;cιl (ψω~-;ί filius ciυ:-; ιι1ιi 
)ιsolωn sιιιιιιι ΟΙ'ΙΙΊ fn c·it :-;ιψι:ι· 

Ιιοηο:-; et ωnlos«) etί<ιιιι tιιnc cuιn 
clilign t, ιιt})tιtιι ηωι in tcιιψω·c 

fiι:ιιιιιη fηιctιιηι clan:-; c<nitι~ tis, 
})en tιιs est.. siιnilis et cle f!H uclio 
}Ιotest esse tι·nctatιιs. φιi }H'ofcι·t 
fηιctιιιη gιιιιclii nιιllo eιιιη acl 
tι·i:.,;titiωn }ΠOνoc<ιnte ***. φιnn
clo η uteιη ι)raesentin pι·oyocaιιt 

eωη acl tι·istandιnn Yel ad })tι

silln η iιni t<ι teιn · ct ιη oι·osita t.eιn /, 
}H'oclificatιιs aιιtcιn ille })θrΥcι·bιιιη 
in tantuιn })l'Oficit, ut et.iaιn in 
tcnψore tι·istitianιιn gaιιdeat et in 
tenψoι·e oρpωbrii vel castigatio
nuιn gloι·ietιΙI' et in oιnni tenφore 
peι·iculi ηιeιηοι· sit eiιιs qιιοd est 
dictιιιn "senφcr gaιιclete«, beatιιs 
est lnιinsnιocli CIH·istianus, fnιc

tunι gaιιclii feι·ens, etianι non in 
tenψoι·e ficunιn. 

Sinιilit.er in onιnibn s frnctibus 
sancti spiritus est tractandnιn. 

vιιlt eniιn Clιrist.ιιs fideles suos 
ιneliol'es esse lιuιnaηa onιni na
tuι·a, et exigit eos SU})I'a naturanι 

-! :\Iattlι. 5. 45 - 23 Ι. τlιess. 5, 16 - 21ΗΙ Ygl. Οι·ίg. lιom. Χ\", 6 ίη 
Jer. (111, 130, 18f): εγω δι' αύτδv ούκέτι εlμί ό.ι•fJρωπο;, έdι• ά.κολουθώ αότού 

τοίς λόγοι; κτί.. 

3 δίκαιος + ·ίlle lat. ';' σι:κου Η 

7/8 τούς καρ:rοvς l\1 1iJ προκαλείται 
l\13 17 <κaί) Koe, νgl. lat. 
2-! είη + Clιrίstίarιtιs iat. :Jo τιj;] 

on~11i lat. 31 {}εδς] Clιrίst'US lat. 

1 ηιοι·ίgeι·atιιs Β 2 aιιtem )'* 
< L 10 gaudii (Sl>s scι) ? Dielιl, 

\'gl. gr. 11 *** κι, \'gl. gι·. 14 <et 
IΠOl'Osίtateιn) DίelΊI, νgl. gr. ι;, pl'O
YOCatιιs L 19 et + ά.."Ι'i.ι'Cί; gι·. 

20 dictum est L 

ί6-! 
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καί a:ιαιτεί uύτόν :ιαράδοξα κuί (ϊν' 
οϋτως όι•ομάσω) {)εοϋ μϋJJ.οι• ιj άν

{)ρώ:ιου έργα. διό καί :ιilσι λέγει οϋς 
κuί.εί έ:ιί τιjν μακαριότητα· »έγώ 

;) εί:ια· {)εοί έστε καΙ υίοί ύψiστου :ιάν-
' δ' - • β , τες«, μεμq;ομειΌ; ε τοι; μη ουr.ο-

μέι·οι; ά:ιο{)εω{)ιjι·αι καί υίοί; ύψί
στου γει•έσfJαι ί.έγει· >>ύμεί; δέ ώς 
ϋ.ι.fJ[!ω:ιοι ά:ιο{)η]σκετε<< · κατά γάρ 

10 έκάστην άμαρτίaι•, δτε έσμέν »σάρ
κη•οι καί κατά ϋ.v{)ρω:ιοι•« :ιερι:ια

τοϋι•τες, ούδέν ϋ.ίJ.ο έι•εργοϋμει• ij 
τό ά:ιοfJνιίσκειι•, καί q:aι•εροι• δτι »εί 
κατά σάρκα« ζιίJμει•, μέίJ.ομο• ι•ά:ιο-

15 {)ηίσκειν«, ώ; έδlδαξεν ό ά:ιόστοί.ο;. 

ταϋτα καί διά το »ού γaρ ήι· ό καιρο; 
τών σVκωι•«. ό δέ κατά τοι• .1/ϋ.ρκοι• 

Πέτρος ίδών »τιjν συκιjι• έξηραμμέ-

20 ι•ψ έκ !Jιζών« εί:ιε τιp σωτιjρι · »ίδού 
~ - t1 ι 't ' {J η σvκη 11ν κατηρασω ε.,ηραν η«· 

κατάρας γάρ τι]; ά:ιο τοϋ ί.όγου άξ{α 

1J!l1J φέρουσα τιp J.όγφ καρ:ιον ζ η
τοϋιοτι. έ:ιί τέλει δέ τι lχει ό Μγο; 

25 :ιροτρε:ιτικόι• τοϋ :ιιστεύοντα; ί.1ίψε
σfJαι· ούχi ϋ.ί.ί.ω; γάρ ί.ηφύμεfJα. εί 

,111} αίτιίσομει•. έστω οi>ν καi ή διά
{)εσις άξία τοϋ τυχείι• ώι• αίτοϋμεν 
καί 1] εύχή μετ' έ:ιιστι}μης άι•α:ιεμ-

30 :ιομένη άξ{α τού έ:ιιτευχfJιjι•αι, καί 
τά αίτιίματα έστω έ:ιοvράνια καίμε
γάί.α καί ϋ.ξια τοϋ δ{δοσ{)αι ύ:ιο τού 
{)εοϋ. 

et (ut ita. dicaιn) opera dei ιna
gis quanι hominιιm. })ropter quod 
(et) onιnibus dicit, quoscuιnqιιe 
ad beatitnclineιn Yocat: »ego dixi: 
dii estis et filii excelsi oιnnes«; 
arguens anteιn eos, qui nolunt esse 
dii nec filii esse excelsi, (dicit): 
»νοs auteιn sicut homines nιorie
nιini«; in singnlis eniιn quibns
que pccca tis, quando suιnus »car
nales et secnndum hoιninenι« am
bnlaιnus, nihil aliud operaιnur, 

nisi ut ιnoriamur, et veruιn est 
quia »si secunduιn carnenι« vivi
nιus, »111orieιnnr«, sicut docet apo
stolus. 

4 Ρ,;. 81, 6 - ,.; Ps. 81, ί - 10 Ι. Kor. 3, 3 - 13 Rδιn. 8, 13 -
17 ::\larc. 11, 13 - lSff Ygl. )laι·c. 11, 20f - 27f Ygl. Orig. :rερί εύχ!ί; 6, 4 
(Π, 313, 18ff) - 31 Ygl. zn ιlem Agraphon S. 5il, 19 

3 οϋ;) quoεctωιque lat. 
φαJ•ερόν )JC a. R. Η< ::\18 

13 καί 3 (et) omnίbtΙS Kf, Ygf. gr. 
homiιιibns χ 

,-gl. gr. 
i <clicit) Dieltl Koe, 

12 aliιιd :y* < L 
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ΤώJ• εi:; τό κατcί .JΙατΟα.ίοv 
Ό ι 't - ι .... ριγεJ•ου~ ε.., ηγητικωι• τομος 

ι~'. 

Ι. 1\α.ί iί.Οι)ι•το; ιιt•τοίi εί; 

5 το ί Ε(!Ο ,. :rροσ ιjί. {)ο I' αι~τιp δ ι

δάσκοJ•τι οί flρχιερFί; κιιί οί 

:rρ ε σ βvτΕ ρό ι το ii i.uo ιj J.fγo ι•
τες· έ~· :ruίrι. t!;ουσίg. τιιιjτα 

:ro ιεί;; 
10 κuί τιl {;ιj; 

15 

20 

έως τού 

25 ούδi έγιh ύμίν 

έξουσίg. ταύτα 
21, 23-2ί). 

ι.εγω έJ' :r,oίq. 
:rοιιιj (:\Iattl1. 

Τριώι• εvαγγεί.ιστώι• ι~; ! άι·αγ
καίοι• ά~·αγραψάι•τω~· τοι• :rροκε(ιιε-

30 νον λόγοι•, άξιοι• lδΕίι• ό τί :rοτε ι•οοvν
τες οί άρχιερείς καί οί :rρεσ
βύτεροι τοϋ ί.α.οϋ έ:rιΨΟάι•οι•το 

2 ΏριγέJ•οvς] εύαγ-;έί.ιον Η 4 ,·or
her: Πε(lί τώv έ:rερωτησάι·τωv τόι• κίοριοv 
άρχιερέωv καί :rρεσβιοτέρωι• εl.ϊόι•των· έν 

:rο[α έξοι•σlα ταίίτα :rοιεί;; Η :rερί τών 

έ:rερωτησάντωJ• 'ΙοιοδιJ.ίων τιίj 'Ιησού• έν 

::ιοtα έξοι•σία ταύτα :rοιεί; ::\1 a. R. 
\"OD spίiter Hand 

1. Et c-ιι.ηι ι·eni8set in teιnplιιnι, 
acce.Y.Yerιιnt ad eunι rlocente1n prin
ciJιes .ι;acerrlotιωι et seniores po
pιιli ιlicenfe,'J: in qιιrι zιole8fate lιaec 
frιrί.Y 1 et φιίs tibi rlerlit lια nc 
pofe.Yfate1ιι 1 reSJJonrlens αιιteπι le-
8118 dixίt eis: interrogalιo ι·οs et ego 
ι·erlιu1n ιιnun1. φιοιl .Υί dixeritis 
1nihi, et ego ι·ούis ιlίcο, in qua ρo
testate lιaec fαcιΌ ~ ύcηJtίsηΗιηι Ι o
lιrιnni-Y u11ιle aat? ιle caelo an ex 
/ιοηιίηiύιι.s? at illi coyitrιbαnt i1ιtra 
se rlίce1ιtes: sί dixer·ίnιus: rle cαelo, 
ιlicef ηούί.s: qιιare ergo non credi
rlisti.s ei? si αute1ι1- dixeri1ιιus: ex 
lιoιniιιibu.<J, tίιneηιιιs tιιrύαm; οιη
ιιe.ι; eniιιι hαύe1ιt Ιοhαηηeιιι sicut 
]JrozJhetaιιι. et res ponιlentes dixe
Ι'tιnt [e.<Ju: nescιΊnus. i]Jse autenι 
αίt ei.~: 

ιιec ego clico vobis, in qιια ]Jotestrιte 
lιαec facio. 

Tribus e\·angelistis idipsι11n ϊ65 
qnasi necessarinn1 ronscribenti-
bus (lignιnn est Yidere, quid in
tellegent.es ρrί ncί ]Je8 sacerdotιιnι 

et seniores ]JΟ]JΙιlί inteι·rogaYernnt 

4 et] XYIII. secunιlιιιn mathm. 
In illo tempore L I Yeni:;,;et] Yenissent 
Β +Iesus L 11- 26re;;ponιlens -facio] 
Omelia Origenis de eadem lι>ctione L 
13 baptismιι;; Β 1 i ei non crι;>dί · 
disti;; G 2.:; Yobis ιlico G 
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τού σωηjρο;, ούχ eι• :ιύσμα, άλλά 
δύο προσάγοι•τε; αύτιp, εv μέJ• το 

έJ• ποίg. έξουσίf~ ταύτα :τοιεί;; 

lτερω· δέ το καί τί; σοι έδωκε 
5 τήι• έξοvσίαι· ταύτφ•; καί τί 
β ). , f' ' , ' , , 

ου .ομεJ•ο; ο σωτηρ επι τουτου μο-

~·ου άι•τηρώτησεv ύ:ιέρ τοv μι) :ιρο; 
το πύσμα ά:ιοκρίvασΟαι · 

10 έώρα γa!_ι ούκ άξίου; έκείι•ου; τιj.; 

:τρο; το :τύσμα ίι:τοκρίσεω; καί nj; 
τοϋ :τροβλι}ματο; διηγι}σεω;. 
δτι δέ οvχ, ιrJς οίοι·ταί τιι•ε;. ά:ιλa 
έστι τά κατά τοv τό:ιοι· καl εύ:τερι-

15 J•όητα, άί.).ά μυστικά κα'ί βαΟεία; 
δεόμεJ•α κιιρδία;, διjί.οι• έσται έκ τij; 

έ:ιιστάσεω;. 
q:έρ' ο-δι• σtΨαγορεvω,ιιε1' ηj :ιιΟω·ό
τητι τώι· ά:ιί.ούστερω• έκδεχομέ1•ωv 

20 τά κατά τόι· τό:ιω" 
φι}σουσι γάρ δτι δύο γε1•ικά; (έξου
σία;) έ:ιιστάμει•οι, άμείι•ω ,ιιέι· τι)ι· 
τού Οεοϋ χειρίστψ δi τιjι• τοv δια
βόί.ου, οί άρχιερεί; καl οί :ιρεσ-

25 βύτεροι τοv λαοv έ:τυι·Οάι·ω-το 
τοv σωτιj!_)ος, έ ι• :το ί q. έξ ο υ σ ίq. 

τούτωι• τιίjι• δ{~ο :ιοιεί τά τεράστια 
' , ' ι , \ .. β , ·ο· ' 

και ι.ι:το τtl'ος αυτψ• ι.α ωι•. ει u 
'Ιησούς ύ:τέρ τοϋ μι) άιτιί.ογίjσαι 

30 ., ι " ' '"'' l: β αvτηρωτησει•, αμα και ει.εγ.,αι ου-

ί.όμει·ος το·ί·ς :ιυfJομέι·ου; αvτοίJ, ιίι; 

παρά τοι· όρΟοι· λόγοι• ποιιίσαηα; έι• 
τψ 1j:ιιστηκέι·αι 'Ιωάι·ι·n 

8 :rύσμα + eoru11~ lat. 21 22 ~Εξου
σίας) ΚΙ, ,-gl. lat. uηιι S. 5ϊ9, 9 
21 γάρ (οί ά:rί.ούστεροι) Koe, η:~l.lat.; 
doch s. gr. Ζ. 18ff 2U άι•τιί.ογιjσαι 

ΚΙ, ,·gl. lat. αότολογιjσαι λl Η 

Iesuιn, non ιιηaηι inteιτogatio

neιn sed duas 1)roponentes ei, 
unaιn qnideιn: i1ι qua JJOtestate 
facis lι.aec ι alteranι anteιn: quis 
tibi dedit lιωιc potestate1n ? et quid 
Yolens doιninus pι·οι)teι· lιoc so
lnnι contι·a inteιτogavit, ut ne 
resιJon<leret a<l inten'Oga tionenι 
eorιnn. 

quoιιianι antem non sicnt arbi
trantuι· <JUΪ<laιn, siιnplex est in
tellectus loci istins et facilis, sed 
ιnysteι·ialis et altns, nιanifestuιn 
erit ex eo quod osten<leιnus. 

<licnnt eniιn sinιpliciores quoniam 
scientes <1uas esse potestates (gene
ι·ales), ιιηaιη qnideιn dei alteram 
anteιn diaboli, ]Jri1ιcipes sacerdo
tιωι et popιιli seniores interroga-
1xιnt, in qua ex dnabus his po
testat.ibus illa pι·odigia faciebat et 
a quo eanι accepit. ita doιninus, 
ut ne ad inteιτogata eornm daret 
ι·esponsuιn, inteιτogaYit econtι·a, 

siιnnl ιιt et inteιτogatores ar
gneι·et, quasi qui non recte fece
ι·nnt cι·e<leι·e nolentes Iohanni, 

2 ei < L 21 Ι. ιlicent? ΚΙ, 

'·gl. gι·. 22 (geneι·ale,;) DielJI, 
,·gl. gι·. 

ιιηa χ 

2; illa 1~1, ,·gl. gr. τά 

31 inteι·ι·ogantes L 
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τip βαπτιστfj. κιιί 1}1• ιιύτοv τό άντε
ρώτημα δύο οίκuι•ομούμεJ>οι•, τόι• τε 
έπί ηj είς τόι• 'Ιwάι•νψ uπιστίg. έί.εγ
χοι• 

5 κu.ί το περισ:rάσu.ι τού; πυfJομlι•οvς, 

ίι•α δόξrι αύτοίς εύί.όγως ιη) ά:rο
κρίι•εσ/)u.ι. 

άλλ' ε'ίποι τις av πρός ταϋτα δτι 
ι ο γελοίοι• ήι· το πυι•fJάι·εσι?ια έι• π ο ίg. 

έξουσίg. ταiiτα έ:rοίει ό Ίησοvς· 

ούκ άι• γάρ άπεκρίι•u.το δτι έι• τfi 
τοv διαβόλου έξουσίg., κιιί οϋ Ιf1}μι 
δτι ό σωη)ρ τοvτο ούκ aι• άπεκρί-

15 ι•rιτο, uλλ' οΜέ »ό ό.ι·fJQωπος njς 

άμu.ρτίας, ό άιιτικεί,ιιει•ος κu.ί έπαι
ρόμn•ος έπί πάι•τα λεγόμει·οι• Οεόιι 
:! 'β " " - {) 11 σε ασμαιc ειποι αι• τοις :τυι• ω·ο-

μlι·οις το άλη{)ές δτι έ ,, τ !ί τοϋ δια-
2U βόλου έξουσίq. ποιεί πiiσω• δύ-ι•α

μιι• καί ιισ17μεία καί τέρατα<<, έι• οίς 
καταπλι}ξεται καί άποπλαι•ι}σει ιιεl 
δυJ•ατόι• καί τούς έκλεκτούςcι. εί δέ 
ούδέ έκείι•ος είποι ι'ί:ιι έ 11 τfi τοv δια-

2s βόλου έξουσίg. Ι ποιείι· τα σημεία 
καί τa τέρατα τοϋ ιιψεύδουςιι, τά ιιlν 

πάσrι ά."Ι:άτrι άδικίας τοίς άπολί.υμi
J•οιςιι έπιτελούμει·α. πόσψ :τΜοι• ό 
σωτήρ οvκ aι• (εl κιιί μι) uι·τηρώτη-

30 σεt•) aλi.o τι άπεκρίι·u.το 1J δτι έι• τ!ί 
τοv Οεοv; πρός δέ τήι• ούτως :τρο
q;ανή άπόκρισιν καί έκε{ι•οv; :τυι•-

ct ιιt ηbίιψι·ct interl'Ogιιtol'(~S 

in<lignos η sιιο reS})onso, 
ιιt Υίdeι·etιη· eis rationniJiliter non 
res})Ondere. 

sed ιlicet ι-ιlίφιis contηι lιacc, 
φιίιι ιiclicnlωn erat interrogιn·c in 
qιιιι ]JOfestate /ιaec faceι·et Iesus; 
nec eni111 ι)oterat ficri, nt respon
cleret qιιia ίη potestate dial)oli, et 
non clicanι : Iesus lιoc non respon
cleι-et, sed nec ipse .. JΊοιηο peccati, 
qni aclYersιιtnr et extollit.nι· supra 
oιnne qιιοd clicitur clens nut quod 
ωlituι·ιι. reS})Onderet qιιοd erat 
,·eι·uιn, qnonianι ίη 1Jotestate ιlia
boli f~ιcit Ol1111CS Yirtntes et ι:sίgιιa 
et. })rodigia((, quibns (terreat et) 
seclncat »si possibile est et electoscι 
dei. si ergo nec ille diceret se in po
testate diaboli facere signa et pro
cligia ιnendacia •ιin onιniseductione ί66 
iniqnitat.is his qui pereιιntcc, qιιan-
to ιnagis doιninns et salYator ne
qnaqιιaιn (etsi non interrogasset 
econtra) alinιl aliqnid responderet, 
nisi ίη potestate clei 1 ad taleιn ergo 
ma nifestissinιaιn ι·at.ioneιn horuιn 
et illos interrogare et CΊιristnιn 

1i> ΙΙ. Thess. 2, 3f - 21ff Vgl. :Marc. 13, 22 - 2off Ygl. ΙΙ. Tl1ess. 2, 9f 

22 κατα.-ιί.ήξεται Diehl καταπί.ιίσσε
ται ::\Ι Η 23. 31 δέ] ergo lat. 
28 έπιτεί.ούμεvα < lat. I ό + doιι~itιus 
et Iat. 29 ούκ aν] nequaquatι~ lat. 
30 άi.ί.' ότι )Ι I τιί + potestate lat. 

Origeneo Χ 

;) abigeret Β 18 responderet 
(interrogatoribus)! ΚΙ, 'l.·gl. gr. 
21 (terreat et) Diehl. vgl. gr. 

37 
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5 

10 

15 

20 

Dάνεσθαι καi το1• σωτίjρα μι} ά:ι:ο
κρίJ•εσΟαι, εϋηΟες εί1•αί μοι qαί1•εται. 

2. ,1/ι}:ι:οτ· OV11 τά κατά τοι• τό
πω• τοιαϋτ• έστι1•. 

25 Ε1' τfj σοφίq. τού Οεοϋ, :ι:εριεχούσn 
έπιστήμψ DείΜ• καl άι•Dρωπί1•ων 
πραγμάτων καl τών τούτων αίτιώι•, 
εlσl »Οησαt•ροlιι ό:ι:οίοv; δεί είι·αι 
τοvς »τιj; σοqίαςιι {}ησαvροvς και 

30 >>ηjς γι·ώσεωςιι καί εlσιν ούτοι >>ά.~ό
κρvφοιιι · καl εf τίς lστιν άξιωθεlς 
είδέναι τa >>aρρητα ρι}ματα. ιΊ ούκ 
έξεστιν άιοfJρώ:ι:φ ).α).1jσαιιι, είδείη 

άι• τι)ι• >>έι• μvστηρίφ σοqίαιιιι, >>τΎjν 

35 άποκεκρυμμένψ, ή1• προώρισει• ό 
Οεος προ τών αlώ1•ω1• εlς δόξω•ιι τών 

δικαίων. εlσlν οvν έν τοί; >>ηjς σοφίας 

11011 respo11dere, satis vile mihi 
videtιιr. 

si qιιis auteιn dicat, qιιonianι 
11011 interrogaba11t 1Jri1ιcipes ut 
audie11tes cliscerent, sed ιιt il
lunι terrere11t ? ιιtpιιta si facit ali
qιιis quod nobis 11011 placet in 
11ostris, dicimιιs ei : qιιis te iιιssit 
hoc facere 1 11011 volentes aιιdire, 
secl eιιηι terrentes, ut ille sciens 
quia nemo illunι iιιssit, recedat 
a b actιι: sic et 1Jι·incipes i11terro
ga ba11t dοηιi11ιιηι terre11tes potiιιs 
qιιaηι interroga11tes, ut ille qιιasi 
scie11s se 11011 in potestate dei hoc 
ageι·e, cessaret ab opere. sed qιιid 
qιιοd et Christus ita responclit: 
dicite mihi vos lιoc, et ego 1:obis 
dico iιι qua }JOtestate lιaec facio 1 
qιιοclηιιηιφιaιη cliceret Iesus, (ni)
si eos 11011 disce11cli caιιsa, sed ter
reιHli i11terroga1·e se11sisset. 

2. Vicle ergo, ne forte sic in
t.ellegatιιr hic locus. 

2Sff, 37 Vgl. Kol. 2, 3 - 32 ΙΙ. Kor. 12, 4 - 3-1 Ι. Kor. 2, 7 

2 (:rάνv) εύηθες Koe, νgl. lat. 
2ό :rεριεχούσι Η est Β 

1 vile :χ* utile ρ 16 quid + 
20 (ni)si Koe 
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κιιί τιj; γι·ιfισf·ωςιι ι'ι..-τοκρvψ1ις Οη
σιιt'ροίς Ι.ιίγοι βιιι?Fiς κιιί ιi.:rιίρρητοι 
:τερί ι)ιιιqιίρωι• t~ξοvσιώι•, γt·ι•ικιiJ; 

μiι• δύο. 

είδικιο; Μ κιιΟ' lκιιτlρω• τιiJΙ• δύο 
:rJ.είοΙ'F; κιιί δι•σΟ1·ιfJρψοι. 
ιιί δi γt'1'Ικιιί δ/:ο lξο1•σίιιι τοιιιvτιιί 

\0 εlσιι• · ιιί μl.ν ι:ίσι τοϋ Κ(!t:ίττω·ο; τάγ
μιιτο;, κιιί ώσ:τερ ει'ιrίι• ilι•fJQιιι:roι 

Οεοϋ οi\χ οί τvχιίι•τε~ καί uγγFλοι 

Οεοϋ μακάριοι κιιί προφjται τοϋ 
·Οεοϋ Οεοφορούμε1•οι, οϋτω; ει'σί τιι•t·ς 

15 έξοι•σίαι τοϋ fJεoίJ, 
:τερί ιuv ό ά:τόστοί.ος Χριστοι• δοξο

λογώι• λέγει έι• ηί :rρος 1\οJ.οσσαεί; 
ότι· 

έστί~· ό σωτι}ρ »εlκuJι• τοϋ Dεοϋ τοϋ 

20 άοράτοv, πρωτότοκο; :τάσης κτί-
' .. 

σεωςιι, ει• φ 

>>lκτίσfJη τa :τάιιτu έι• τοίς ούρω•οίς 
καί έ:ri τιjς γίjς, είτε όριιτa είτε 
aόρατα, είτε Dρόι·οι εί'τε κυριότητες 

25 εί'τε άρχαi είτε έξοvσίαι · 

30 
τa :τάντιι δι' ιιύτοϋ κui εl; αύτοι· l
κτισται · κιιί αύτός έστι :rρο :τάι•τωι•ιι. 
εν oiJv είδο; τών ύ:rο τοι• Dεοι• ιιί έv 
Χριστιp κτισDείσαι έξοvσίαι, lτεραι 

35 :ταρa τa; άρχaς καί τούς fJρόJ•ovς καi 

lD Kol. 1, 15-Ιϊ 

ί lδικώ; Η 

snnt ι)otcstιιtcs <livcrsιιc, <ιuac gc-. 
ncι·ιι!iter φιidcιn sιιnt ιluιιe: 

ιιnη ex ι)aι·tc <lci, nltcnι cx ρaι·te 
<liιι lιoli, 

sι)ecialiter aιιtcni ρlιιrcs et in
COII8i<lcrabiles. 

<le φιibus apostolιιs Clni8tιnn glo
ι·ificans scι·ibit a<l (Όlossenses, 
dicens 

onnιia in eo esse cι·eata >>qιιae in 
ca.elis sιιnt et in terι·is, sive visibi
lia sive invisibilia., sivc sedes sive 
<loιninationes siYe pήncipatus sive 
potesta tesιι; 
non <lixit unum pιincipatιnn aut 
unaιii donιinationeιn aut una.ιn 

se<lem aut unanι potestatenι, se<l 
ιnultas. 

ί ;.8 inconsidε>rabilε>s y* incoΙn• 

ι>aι·abilε>s L 22 creat.a γ* Pa.sch 
secret.a L 

37* 
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τ aς κυριότητας . καi έκάστη έξου
σιάζει το•ω1•, τεταγμέ~·η ύπό τοϋ 
Uεοϋ κατά τινα ά.ι-τόρρητο1• άξίαι· έπl 
τωι· άξίωι• έξουσιάζεσΟαι κατa τι)ν 

5 διαjιτορaι• αύτωι· ύπό έκάστην των 
έξουσΗiΊι·. καί >>πολv;<< a1• »ό λόγο; 
καί δυσερμψεvτος(( είη περί τιίι1• 

κατa τaς έξουσίας ταύτας καl των 
έξουσιαζομένωι· ύπ' αύτωι· :ιραγ-

JΟ μάτων. 
ώς δέ είσί τι1•ες έξουσίαι τοϋ 

Uεοϋ, οvτως εlσί καl έΙ•αντίαι 

ιίι•άί.ογον τοίς τιjς άμαρτίας άι•-Dρώ-
15 ποις κuί τοίς άγγέί.οις τοϋ διαβόί.ου. 

καl έστι γε τοϊς μηκέτι »πρός αίμα 

καi σάρκα(( παί.αίουσιν aί.ί.a διa τό 
έπω·αβεβηκέ1•αι τ?ϊ δυνάμει πρό; τa 
ύπέρ ταύτα uγωι•ιζομέι·οι; 

20 »ή πάλη(( »:ιρός τa;(( άι•ταγωι·ιζο

μέι•α; τοί; uΟJ.ηταίς τι"jς Uεοσεβείας 
»έξοvσίας((, ώς δέ πί.είοι•u τάγματα 
.:π~' '-0' ,., ,, -
'11' vπο τοι• ·υεοι•, ουτως και ει• τη 

έ1•ω•τίq. χώ(!Q. ού μόι•ο1• έξουσίαι εlσiv 
25 ιίλλa καί κοσμοκράτοf!ες »τοϋ σκό

τους τούτου(( καί »πι•ευ,ιιατικa njς 
πονηρίας έ1• τοϊς έπουρω•ίοις((, τάχα 
δέ καί άρχαί, 
έγώ δ' οίμαι δτι καl πάντα όμώι·υμα 

3u τοίς τοϋ Uεοϋ έστι κατa τιjv έ1·αι·
τιόηιτα. 

35 

et sicut sunt in parte dei, ita 
sunt et in parte diaboli multi prhι
cipa tus, ιnιιltae potestates, 
sicιιt testatur apostolιιs dicens: 

»non est nobis conluctatio cum 
carne et sangιιine, sed adversus 
prhιcipatus et 1>otestates, adver
sus rectores huius mundi tene
brarum harum, adversus spirita
lia nequitiae in caelestibus((, 

ego auteιn arbitror, quoniaιn et 
omnia eorundeιn nominum sunt 
apιιd diabolum quaecumque sunt 
apud deuιn; 
et est fortepotestas ex potestatibus 
universis quae ipsi Christo mini
stra(ba)t,alia autemquaeprophe-

61 Vgl. Hebr. 5, 11 - 14: Vgl. ΙΙ. Thess. 2, 3 var. lect. - 1ο Vgl. 
1\latth. 25, 41 - 1611 Vgl. Eph. 6, 12 - 2411 Vgl. Eph. 6, 12 

2 τού < l\1 1ο/16 im gr. i~t ''er
mutlich das ganzeZitat lat.Z.14-21 
ausgefallen Koe 30 έστι + καi Η 

12 et χ Pasch < ρ 
stra(ba)t ΚΙ 

34/3ο mini-

ί6ί 
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5 

lO 

διειληf{ότFς ούι• οί τu διαφf(!ΟΙ'τα 
ό1•όματα κFκληρωμέ1•οι έ1• τcp 'Ισριιι}λ, 

15 τουτέστιι• οί aρχιερείς κιιl ο[ 
πρεσβύτεροι του λαοv, περl έξ

ουσιώι• πί.είοι•α (καl ταγμάτων 
τών έ1• ούραι·cp μυστηρίων) εΖ τε lκ 
:ταραδόσεΜ• [είτε καl] έπιβύ.ί.ί.οντες 

no ~ , "l: ~ , ( ' τδ ' ~ ειτε και ε., α:τοκρυφω1• ουκ οι α ευ-

~ , " ' "λ ' ) ' • ' ,,ογως η και α ογως κι~Όυμε1•οι, εω-

ρων τΟJ' 'Ιησουι• τa τεράστια έπιτε
λοvντα ού χωρίς τιι·ος σvι·ούσης αv
τιp έξουσίας. ταύτης οvν το εlδος 

25 (καl την ίδιότητα> aπο τίjς έπιστι}
μης του 'Ιησου μαfJείν έβούί.οι·το 

η τής δοκούσης αύτοίς εlι·αι έ:τιστι}
μης έ1• αύτιp. 

30 Καί εl μέν 1}σω• άρχιερείς 
τιι•ες aγιοι καί μακάριοι (όποίος ό 
Ό4αρdη• ή ό Έλεύ.ζαρ η ό Φι1•εές 

17 (καl-μυστηρlωv> ΚΙ nacl1 
Koe, vgl. lat. 19 παραδόσεων] tra
ιlitione 11κιiorutιb lat. παραδόσεω(ς προ
γόνω )v Koe . I [είτε καl] ΚΙ 21 καΙ 
άλόγως ΚΙ nach Hu, vgl.lat. άvα}.όγως 
l\I Η 22 Ίησοiίv ΚΙ, vgl.lat. Fv :\Ι Η I 
τά] 1/ιtιlta lat. 25 (καί τfιν lδιότητα) 
Diehl ΚΙ Koe, Ygl. lat. 26 τοv 
< Η 28 avτijς :i\1 

tis coopcra hatnr facicnt.ibns si~nιι, 
ct non ωnnibus una ρotestns, Hι·cl 
ιιlia forte istis, aliιι ιtutcιn illis,· 
secnndιιιn clignitatcnι fidci corιnn, 
φιaιη solιιs scicbat dcu:-;_ ct nec 
in oιnnibns YirtntHηιs fιιciendis 
nna cιιdeιnquc 11otestns coopera
batnr, secl in qιιibusdaιιι quicleιn 
hacc, in φιibιιsdam aιιteιn ιιlia: 
et ad ι-es forsitan inferiores in
ferior, ιιcl res auteιn eminent.iores 
eιninentior _ 

]Jrίιιci]Jes eι·go sacerιlotιιnι, et senio
ι·es JJOJnιli cognoscentes pluι·a de 
potestatibus et gradibns sacra
mentorum c·aelestiuιn, siYe ex 
traditione nιaiorιιm, sive de se
cretis quibusclanι (utrum autem 
rationabiliter aut inrationabiliter 
(nescio)) excitati videbant Iesum 
mnlta prodigia facienteιn non 
sine potestate a.liqιιa ei sul)iecta, 
et ideo potesta tis illins specicιu et 
proprietatenι volcl)ant aιιdire a 
Christo. 

Et si qιιideιn fιιissent pι·i1ιci pes sa
ce1Ylotunι aliqui sancti ( qualis fώt 
.Aaron vel Eleazar vel Phinees ve} 

22 (nescio) ΚΙ, vgl. gr. 3lsancti 
<et beati)? Diehl, Ygl. gl'. 
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ή όσοι έ:ιαη•ετώ; τά njς λειτου~γίας 
διετ έλεσαι•) 

οί :ιυΟόμεJ•οι τού σωτίjρος τότε καί 
β 

, .. , .,. ~ 

πρεσ υτεροι παρα:Ίι,ησιοι οι; κατ 

5 έι•τολι)ι· {)εοϋ Μωσής έξεi.έξατο, εί
κο; ότι 
ώ; ού :ιειράζουσιι• aλi.a q:ιλομα
fJοvσι καl άξίοις τώι• τηλικούτωι• μα

fJημάτι-Jν :ιαρέστησεν a1• aρξάμει·ος 
ΙΟ ό σωη)ρ λόγοι•, δι• ούδέ ό κόσμος 

όλο; χωρεϊι• 1jδύJ•ατο. καί άρξάμεJ•ο; 
άι· :ιαρεδίδου τψ• έ:ιισηί,ιιην :τερί 
τώι• μακαρίωι• έξουσιώι· και τιj:; διrι

q:ορii:; αvτιϋι• και nj:; αlτία; τού έλη-
15 λvΟέι·αι αύτaς έπι το είJ•αι έξοvσία:; 

καl τιϋι• ύ:ι' αύταϊς, είτε ψvχιϋι• είτε 
καl ό:ιοιωι•:ιοτοϋν λογικώι•, διεξιΛ

δεvσε δ' άι• 

και τοι• :ιεgι τώι• έι·ω•τίωι• έξουσιώJ• 
20 λόγοι•, και τάς διαqοράς αύτιϋν 

:ιαρέσηισει• aι•. εlκο:; δ' ότι έδί
δαξει• aι• aι·άλογοι• τψ >>ό ι·όμο:;« 
»διαταγείς δι' άγγέλωι•« και τip »εί 

ό δι' aγγέλων λαλ1}{)εις λόγο:; έγέ-

25 1•ετο βέβαιος« (aι•άλογόν ψημι τίp 
λόγφ τιp :τερι τώι• διακοι'1ισαμέι·ωι• 

- , ~ ,. \ 1 - \ 
τφ ιΌμφ αγγει.ωι· και 1 της κατα 

τάς γραφά:; έξουσίας), οίοι• έ1• :ιοίq. 
tξουσίcι. διακοι•ουμέηι τιμ fJειp i} 

30 :ιοίαις (έJ•ω•τίαις έξουσίαι:; > έκαστοι· 
τώι·ένΑίγύ:ιτφτεραστίωι•γεγέιιηται, 

καί τίς μέι'ΙJ έξουσία διαΚΟ!'ΟVJΙέι•η ηj 
μεταβαί.ούσn εlς όφοι ράβδφ .1/ω
σέω:;, τίς δέ ταύτn έJ•ω·τία διακοι·ου-

qnicuιnque eoruιn, qni bene func
tioneιn suaιn consuιnιna verunt) 

quasi non tenιptantibus sed dis
cerc cuι)ientibns et dignis huius
modi scientia sine dubio decla
rasset 

m~·steιia potesta tum et (lifferen
tias eaηnn, 

et de contrariis quoque potestati
bus ra tionew et diffeι·entias earum 
manifestasset. 

-Η Ygl. Κιιm. 11, 16 - lOf \"gl. Jolι. 21, 25 -- 22 Gal. 3, 19 -
23Hebr. 2, 2- :JOff Ygl. Εχ. 7, lUf 

16 είτε1 + καί Η 1 ί. 18 διεξώ. 13 ιnysteι·ia] lat. la" μυστηρίων 
''εvσει• Η 23 τιp Κl τό )I Η st. μακαρίωι• Koe 
2-l ό < l\I 27 νόμφ] ί.όγω l\1 
:~ο (έι•αντlαι; έξοι•σlαι;) Κl 
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μlι•η τιί μeτιιμοψrώση τιί)ι• Λίγι•
:rτωκιϋι• 6άβδωι• ι·i; δψiκοι•τα; · καί 
eί;τeι• ι1ι• τι)ι• ι)ύι·ιιμιι· τιj.; iξοι·σίιι; 
., , ~ , ~ -, I , - 'β" 
αφ ης κατε:rttΊ' η το ι• " ιιψω• ρu υο:;, 

5 τάς τιϋι• Αίγυ:ττίιιΗ'. ι-ί;τε δ' άι• καί 
τΙς 1} έξο1•σίιι τιj; t·i; χι,)ι·ιι μετιιβοί.ιj; 
χt·ιρός Μωσ~!ω;. κιιί ~~κ τιί)ι• lι•ιιι•

τlων :rοlιι ήι· έξουσlu συμ;τι·έουσι.ι. 
κι.ι.Ο' ~~κuστοι· τοί; i:rαοιδοί; τιϋι· Αί-

10 γυ;ττίωι•, ότε έδύκουι• μιμείσΟω τά 
σημεία τοϋ fJeov. κιιί ούτω; άι• διεξ

ώδεvσε τά; ι>Ικα τώι• Αίγυ;ττlωv 

πί.ηγά; καί τ ι/ι• κιιτ' αύτώι• a;τοστο
λψ• δι' άγγiλωι• ;τοι·ηριϋι•. εί:τε δ' ι'iι· 

15 καί τΙ; έξοι•σlιι ύ=τηQετι}σατο ηj διά 
τ ij; έριιΟριί; fJαί.άσσης διόδψ τοϋ 

ί.αοiι κιιί κατα;τοι•τώσει τώι• ΑiγtJ

πτlωι•. τΙς τε έξοvσlα ύ;τηρετι}σατο τfl 
διά ξύί.οv μnαβολιj i'δατος ;τικροϋ 

20 εl; γλυκύτητα. εl;τε δ'aι• καί τι)ν 

lξοvσίυ.ν ι] διηκοη}σατο τ ψ ά;τό ;τέ
τρας fJδατι. καί ι}τοι τιjι• αvτι)ι• η 
IJ.).).ψ• ;τα(!έστησεν <_ι'.ίι• / έξοvσlω• δια
κονησυ.μlι•ψ τι'[J ύετψ τοϋ μά~·ι·υ. κυ.ί 

25 τfl τών όρτvγομητρών έqόδψ. εί;τε δ' 
UV καί τίς ιj lξουσία ή τό αύτό μάιΨα 
τών μέν §ξ 1jμερώι• τρέ;τουσυ. εlς 

σκώληκυ.; καί δvσωδίαι·, ηj δέ τοϋ 
σαββάτου 1}μέρq. qvί.άττοvσα. 

30 Καί τί με δεί άι•αί.εγόμει•ον τά 

έν τfl lρι}μψ τεράστια μέχρι τι]ς .1/ω
σέω; τεl.εvτίjς :rαριστάι•εο•, οτι εl;τει• 
aι• ό σωη)ρ τά ;τερί τijς έξοvσίας' εl 

583 

2ff Ygl. Εχ. 7, 12 -;) \"gl. Εχ. 4, 6 - iff Ygl. Εχ. 7, llf. 22 ιtSW. -

161 Ygl. Εχ. 14 - 191 \"gl. Εχ. 15, 23ff- 22 \"gl. Εχ. 16, 35- 23f Ygl. Εχ. 
16, 13 ιtS\\", - 26ff Vgl. Εχ. 16, 20 

i μωvσέο; l\1 Η 1i καί (τjj) 
Koe 23 .άν> Dίelιl 31 I μωυ-
σέος )I 32 :ταρεστάvει~· )I 
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ήσαν iίξιοι οι αρχιερείς καi οί 
πρεσβvτεροι τοϋ λαοϋ τιj; προ; 

το πvσμα αvτώ~· άποκρlσεως; καΙ σοi 
πάρεστι το άι·άλογον lπερχομf1'ψ τι)ν 

5 δ/.ψ γραφι)ι• όρaι•. τίς τε 1ί lξουσία 
τοϋ στψ·αι τοι• Iji.ιot• κατa Γαβαι;Jν 
καi σελι)t•ψ κατa q:άραγγα Έί.ιύμ, 

κai :ιολv :ιρότεροι• τοϋ διοδεvθιjt•αι 
τοι• • Ιορδάι·ην :τοτιψοι• καi τοί5 παv-

10 σασfJαι το μάι'1'α. και fπi ηίς βίβλου 
δέ τώι• Πριτ{;JΙ' πολί.a ι'lι· τοιαvτα ζη
τηfiεlη καi εύρεfiεlη, οlοιι περi τον 

Γεδεwν καΙ τον Σαμψώι·, παράδοξα, 
ιlλί.a καi lκ τιlιι• Βασιλειώι· τa περl 

15 τοι• Σαμοvιjλ καl τον • Ηί.ίω· κai τον 
• Εί.ισσαίοι· καί τον • Εζεκlαν. καl οϋ
τως έ:τεί.fJwι· άι· ό σωτιjρ καi το κατa 

τaς διαφόρους lξοvσlας διεί.{)wι• μυ
ση}ριοι• iδtδαξεν ut• έt• πolq. lξov-

20 σ t q. καi πώς ύπερεχοvση έποίει α 

έβλεπει• ό λαο; τεράστια, δοΟεlσrι 
αύτip ούκ ά:ιό τιι·ος aγγέl.οv καl ί.ει
τουργού Οεοv οvδέ διά τη·ο; τiίJν 

. ύποδεεστέρωι· του {)εοv, άλλ. ά.. •• 
25 αύτοϋ τού πατρός. I 

3. Έπε! δέ οί έι·ταV{)α άρ χ ι ε
ρείς καί πρεσβvτεροι τού λαοiί 
οvδαμιί.ι; iίξιοι ήσω· τοιοvτωι• {)εωρη
μάτωt•, διa τοϋτο αvτοίς ούκ ά..οο. 

30 κρίt•εται άλί..' άι•τερωτι:j, ίι•α διa τοϋ 

μ1} ά..•οκρίι·εσΟαι lκεlt•ovς εlς τa :ιερl 
τού Ίωάι•t•οv καl αuτος πείσrι εΜ.ό

γως τοv; πvfJoμέt•ov;' ότι μη μάτην 
αύτοίς ά..•εκρίι·ατο 

35 Μγων· ούδέ έγw vμίt• λέγω lν 
ποίq. έξουσίq. ταύτα ποιώ. 

3. Qιιoniaιn autenι illic prin
cipes sacerdotu1n et popιιli seniores 
non fnerant digni talia audire my
steria., propterea non eis dat re
sponsnm sed contra inteiτogat, 

ut propter lιoc, quod non respon
dent ad interrogationein sibi pro
positam de Iohanne, rationabili
ter nec ipse respondeat eis. 

6f Ygl. Jos. 10, 12 - ϊf Vgl. Jos. 3, 14ff - 9f Vgl. Jos. 5, 11 - 1lff Ygl. 
Jud. 6 usw.; 13 us''"· - 14ff Ygl. Ι. Regn. 3 nsw.; ΠΙ. Regn. 18 nsw.; 
ΙΥ. Regn. 2 nsw.: 20 

28 τοιοίιτωιι + a·ιι(/ire lat. 31 τιi] 
inte?'rogatίoιιC11& sibi proposita1ιo lat. 

26 illic Κl, ,-gl. gr. illi χ 30 in
terrogat R G interroga\·it. Β L 
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ζ?]τώ δέ κιιτά τόι• τr)ποι•, εί έκυ.στος 
τώι• πεποιηκότω1• έι• τιι•ι έξοvσίg. 

πιιράδοξιι έι• μι~ί. (άFί) Πf'ΠΟί'Υ)ΚFJ', 1l 
τιι•ές flFΙ' κατ' άρχάς έι• ηjδε ΠQοκό-

5 ·ψω•τες δέ i!ι• τιvι μείζοι•ι. πλψ• ό σω
η)ρ έοικει• έι• μιίj. έξοvσίg. τιιυτα 

ι 11" """ β ' ο -πεποιηκει•αι. ·?7 ει.υ. eι• ιι.."'Cο τοι• πα-

τρός· τό γάρ ούδέ έγιο ύμίι• λέγω 
έν ποίg. iξοvσίg. ταύτα ποιώ δι-

10 δάσκοι•τος ήι•, ότι έι• l;ovσίq. (μιfi.) 
μέι•πεποίηκει•· έι· ποίq. δέούπαρέ
στησει• iκείνοις, ούδέ τη~· ίδιότητα 
αύτ1jς άι•έπτvξε καί 

15 

όσα ίΊι• ώρίσατο περί αύηjς παριστάς 
αύυjς 

τό iξαίρετον πιιρά τάς λοι:τάς έξοv-
, ' 11' .. \ ~ - -

σιας, ει• αις οι προ αυτου προφηται 

20 πεποι1ίκεισω•. καί ι·ϋι• δ' έ~· τψ ίεριp, 
τfί iκκλησίq., iστίι• ό Χριστός καί 
διδάσκει έν αύτι'[J καί τιι•ες παρα
πλήσιοι iκείι·οις τοίς άρχιερεύσι καί 
τοίς πρεσβvτέροις τ ο υ λ α ο υ πvν. 

25 Dάι•ονται μέι• αύτοϋ, ού τt'γχάι"Ουσι 

δέ τί'jς άποκρίσεως, άνάξιοι τού είδέ
ι•αι περί ιLι• βούλονται μαΟείι•. ζητή-

"' , β ,, ' σει υε τις, ποτερον ου,.ομειΌς αv-

τοVς άποσείσασΟαι άποκi.ηρωτικώς 
30 iπύDετο περί τού Ίωάνι•οv ώς εl 

καί περί ίίλλοv τινός τοιούτου :τυΟό-
.;χ " ' , 

μενος '~"''• η αι•αγκαιως 

3 (άεi) Dieiii Koe, Ygl. Iat. 
σ lv τι!'ι] ίn alia potestate Iat. 
6 lοικε μιίί. Η \ ταύτα] ωtit•ersa 

Iat. 10 (μφ) Diehi ΚΙ Koe, vgl. 
Iat. 11 δέ + potestate Iat. 13 καl] 
Ο'όδ' Koe, Ygl. Iat. 20 πεποι1ίκεισαν 

+ tιirtutes Iat. 24f2iJ πvνθάνετα l\I 
29 ά:-r.οτίσασθαι l\la w. e. sch. 

qιιaero a ιιtem si ιιηιιsφιίsηuc cο
rιιιn. qιιi signa fcccrunt in alicιιι:ι 
potestate, utrnm in ιιηιι feceι·unt 

senιper, aut in pι·imis ( quiιlan1,> 
qιιidem in ista, proficientes ιιute1n 
in alia potesta te Inιιiore. talllen 
salvιιtor videtur in ιιηιι potestate 
universa fecisse, quωn ιιccepit a 
patre; nanι l1oc φιοd resρoιιdit 

dicens: 11ec ego ι:obis rlico in qua 
potestate facio haec, docet quo
niam in potestate qιιidem una 
fecit. in quali a utem pot-esta te 11011 
declιιravit, nec proprietateω eius 
manifesta Yit 

nec eminentiaιn, qua1n habebat 
illa pot.estas super alia.s potestat.es, 
h1 qιιibus a.nte eιnn prophetae fe
cerant virtutes. et. 11unc in templo 
ecclesiae Clιristιιs ha betur et clo
cet in eo, et sunt quidam princiρes 
sacer(/otuιιι similes principibus illis 
et seniω·es siιniles senioribus illis, 
et interrogant Iesuιn et non a.cci
piunt ι·esponsunι a b eo, quia 11011 
sunt digni sch·e qnae cupiunt. 
itc1n quaoι·o, ιιtrum volens eos 
Iesus a se renιovere, fortuito lιa.nc 
eis interrogationem proposuit de 
lohaιιne, tamquam sialiam quaω
cumque interrogationem pι·opo-

4 (quίclam) Die111, yg}. gι·. 

6 maiori χ θ responcHt. ~-* respon
det L 19 supra α 20.'21 feceι·ant 

ΚΙ, Ygl. gι·. fecerunt χ 23 eo Koe, 
vgl. gr. ea χ 
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περl τού Ίωάι•ι•οv έπύΟετο, 

ϊι·α προς τι)ι· περl αύτοv aπόκρισιν τά 
U.κόλοvΟα περl τιjς έξοvσίας aπο-

5 κρίι•ηται. 
έμοl δι) ψJ.lι·εται μι) aποκληρωτικώς 

εlΙ·αι το κατa τΟΙ' τόποι·, άί.ί.' έπεl 
'ΙωάΙΨης »((WΙ'Ιl βοώι·το;(( 1]ν »έι· ηj 

έρι},ιιφ · έτοι,ιιάσατε τι)ι• όδοι· κv-

10 ρίουΗ, 

καΙ ο-δτος ήι• περi oi5 ό προφι}της 
έJ.εγει•. »lδυv έγw άποστελώ τοι• iί.γ

γελόΙ· μου προ προσώπου σου, δς 

15 κατασκευάσει τ ψ· όδόι• σου lμπρο
σfJέ1• σου«, διa τούτο (οί,ιιαι) I πυι•
{)άJ•εται :rερί αύτοv, ούκ άγι•οώι• μεν 

δτι έπισκοπι}σω•τες έροvσιι• ·ο ύκ ο ί

δ α μ ε1', διa τa aι•αγεγραμμένα. 

20 

κα{)' ύπόfJεσιι• δε εlπwν ι'iι• προς το 

έ ξ ούρα ι· ο ϋ τι) ν aκόλουΟοι• η] έ ξ 
25 ούρανοv εlι·αι το βάπτισμα Ίω

άl'l'ου a:rοκρίσει έξουσίαν. 

suisset, aut necessarie 
propter utilitatem eoruιn de Ι o
hatιne specialiter 
eos interrogaYit. 

et ιuilιi videtur, quoniam non for
tuito hoc eos interrogaY:it, sed 
quia Iol1annes fuerat »vox cla
mantis in deserto: parate viam 
domiώ, 
rectas facite semitas eius«, 
et hic erat, cle quo deιιs per pro
plletaω clicebat: >>ecce mitto an
geluω 111euιn ante faciem tuaιn, 
qui pra.eρarabit viaιn tuam ante 
te«. propter hoc (aestimo) inter- 770 

roga νit cle illo, non quideιn igno
rans quon.iam cogitantes dicturi 
fuerant: πesci1nus, secnndum quod 
scriιJtιιm est, 
secl qιιantum acl se significantes 
qιιasi ex homiώbus esset. 

ita qnasi respondentibns illis quo
niaιn ex h01ni1ιibιιs erat, conse
quentem parabolaιn intl'Oducit. 

30 4. Τί δi ύμίι• δοκεί; iί.ν t 4. Quid aufetιι ι·obis ι•idetur: 

8 l\Iattlι. 3, 3 Pal'l'. - 13 λlarc. 1, 2 

13 ά:τοστέ ί.ί.ω Η l 9 διd] secωι-
([tω& la t. 30 yω·lιer: Περί τών δύο 
vίών :ταραβοί.ή τών εlς τόν άμ:τε).ώvα d:το

στεί.λομέΙ•ωι• παρd τοϋ :ιατρός Η :τερί 

τών δύο τέκνων τών :τε (μ >φ{}έντων εlς 

τόν dμπε).ώvα iργάζεσ{}αι )I a. R. von 

:<pίίtt>r Hand ό.ν{}ρω:το; + qui
(lanι lat. 

\) νiam Koe, ygl. gr. vias χ 

30 quid-νidetιιr ~-* X\'IIII secun
dum mat.tιm. In illo teιnpore dixit 

Iesus discipιιli::; sιιis paraboiall1lιanc L 
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Ορω;τ.ος , .. ίχF τfκι•ιι δύο· προσ
ελ{)ι}JΙ' τ1~ ;τ.ρ,:>τφ εί;τ.ι::· τfκ
νοι•, ϋ;τ.ιιγε σι}με(!ΟΙ' έργάζοv 
έι• τψ άμ-;r:ελίiJι·ί (μοv) 

5 κιιί τr! έξιjί: 

10 

15 

έω; τοv 
ύμείς δέ ίδόιιτες ού μετε,ιιεi.ι}
Uητε ϋστεροr τοΕ πιστεiσαι 

2ο eν αvτι~. (1\Iatth. 21. 28-3~). 
Μόι•ος ό ΜατUαίος άι•έγραφε 

' β ""' , f' ~ \ δ την παρα οι.ηι• ταvτφ•, ω; εμοι ο-

κεί περιέχοvσω• τόι• περί τοϋ ά;τ.ει

{),}σωτος 'Ισραφ τιp Οει"(J ί.όγοι• καί 

25 τόι• περί τοϋ πιστεύσοι•τος λαο-ϋ άπό 
τών έ{)ι·ώι• · ούτοι γάρ τά δύο τέκvυ., 
α t•lχεν ό >>ιίι; ύ.Ι'{)ρωπος τροποψορώι• 

τόι•vίόι• αύτοϋιc Uεό;. καί ούτος προσ
εί.Οώι• τψ πριfηφ, δv >>έκτή-

3() σιιτοcc »ά.;τ' άρχιί;ιc, δv >>προέγι•ω καl 

Ιιοηιο φιίtlιιηι ΙιιιiJιιίt ,zuo.Y filio8; 
et Ιtcr.etlP.tι8 α1/ μrι'1ιι1ιηι (/i.ι:it: fili, 
ι·a(le /ιotlι'e oμerure iιι ι:ίηeωιι ηιetιίιι, 

ille αιιteηι ·rP.S]J011fle1ιs ait: 11olo, 
]JOstea μaenι'tentirι ηιοtιιs aiJiit. et 
acce,fe1ιs ad altenιnι rlixit si1ni
lιΊe1·. et ille resjJ01ιdens ait: eo, 
donι.ine, et 1ιοιι aiJίit. φιis ex dιιο
bιιs fecit ·ι·οlωιtιιte1ιι ρatris ? dicιιnt 
eι·: ρrinnιs. ,Jixit eis Ι esιιs: ωιιe11 
dico ι•obis, qιιorl ιιιιblίcωιi et 11/ere
trices praececle1ιt ι·οs in reyno 1/ei. 
ι·enit aute·ιn ad ι·ο.~ lolιa1ιnes ίιι 
ι·iα iιιstitiae, et ηωι crediclistis ei; 
pιιblica1ιi αιιte·ηι et 1neι·etrices cι·e

diιlerunt ei. 
ι·οs aιιte1n t•identes nec ρaenι'tentianι 
egist·is jJOStea creιlere ei. 

Solns Matthaeιιs han c paι·a
bolam scribit, sicut nιilιi Yi<letur 
continentem lsrael non cι-eden

tenι verbis <lei et de }JO}Julo credi
turo ex gentibns; isti sunt eninι 
filii duo quos habuit dens, quasi 
honιo morem hωninιnn geι·ens. lιic 
ergo accede1ιs ad ]Jι··ι:1nunι, queιn 
ιιadqιιisiYit<ι »in prinιisιι, <ιucιn 

ψraecognoYit et praefiniYitιι. dixit 

22-:JS9,4 \τgl. cc Nr. 54 Οι·. ll 241, 3-8 - 2;1 \'gl. Deιιt. I, 31 -
29/30 Vgl. Deut. 32, 6: Ps. 73, 2 - 30f Ygl. Rom. 8, 29 

4 (μου) ι•. ,·gι lat. u. S. 588, 3 
ι~ 19 μετεμεί.ί.ήθητε :\1 2:) πιστεύ

σοντο; Koe, ,-gl. lat. :rιστεύσαντος ::\1 Η 
211,'30 έκτήσατο] :rροεκτlσθαι cc Xr. 54 Π 

3 operare Koe opeι·ari χ 5 ille 
-ei y(*) et reliqιιa. Omelia Origenis 
cle eadeιn lectione L 14 aιιteιn] 
ι enim? κι, 
(\·erbum cle) 
κι, ,·gl. gr. 

23 ι continenteιll 
I:<raι'l non crt>clente? 
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:rροώρισε1'((, εί:τεν αvτip· τέ

%1'01'. ϋ:ταγε σι]μερο1• έργάζου 
έ1• τι"[! άμ:τεί.ιϋι•ί μου. καi ύ:ιερ
{{)ετο φεύγωι· τό χωρίο~· τούτο διa 

5 τόι• lι· αvτιp »καύσωJ•α<ι καί τοv; κα
μάτους καl ε ί:τε ι·· ο ύ {) έί.ω · άί.ί: 
vστεgόι• :τοτε e:τί σιΨτεί.εfg. μετ α
μεί.η{)εl; l:rί τι"[! είρηκέ1•αι τifJ 
πατρί · ο ί• {) έ λ ω ήλ{)εν εl; τόι• άμ-

10 :τεί.ιϋι•α καl t1ργάσατο τ ο {) έ ί. η μ α 
τοϋ :τατgό;. ή1•ίκα μέντοι ό :τgώ
το; εlπεJ•. ο υ {) έ ί.ω' :τροσijλfJεJ• ό 

:rατι}ρ τ ifJ έτ έ ρ ψ καίε l:τ εν ώσ α ύ
τως. εlτα ά:τοκριfJεiς ό δεύτερο; 

15 εί:τε μέ1•· lγώ κύριε, οvκ iί.ι)
ί.υ{)ε δε l:τl τόι• άμ:τελιϋι•α τού ί.όγου 

Καt f:rt τόι• aγροι• ΤΟύ :τατρό;. Κllt 

rω•ερόν ότι ό εί:τιίιν OV {)έί.ω καi 
ϋστεροι· μεταμεί.η{)εl; καί a:τ-

20 εί.{)ώι• καί lργιισάμεJ•ος είς τόι· άμ
:τελώι·α έ:τοίησε το {)έλημα τού 

:τατρο; (ov τψ ί.όγψ, άί.ί.a) τιp 
lργφ · ό γι'ιρ τιp ί.όγψ i:ταγγειλάμε
ι·ος καi μι) :τοιι}σα; τοί; εργοις ι]ρι•ι}-

25 σατο :τοιείν τό {)έί.ημα τού :τα
τρό;. πρόσχες δε εl δύι·ασαι χρι}
σfJαι τfl :ταραβοί.fΊ καi :τρός τοi·ς 

lλάττογα μεν ή μιιδεν l:ταγγεί.ί.ομέ
J•ους. μι}τε παρfJενίω• μψε ύ.J.ί.ψ 

30 κατa το εvαγγέί.ιοι• (πι•εvματικι}ι·) 

πρaξιν, τοί; δi έργοις :ταριστάιτα; 
I " I δ' , ~ ' τα η•ω•τια, α μη ε τφ• αρχηι• 

l:rηγγείί.α(ι•)το κατά φιω·ι'ι; ί.όγΜ' 

5 Ygl. :\Iattl1. 20, 12 

1 ί το1•] τώv πa 22 (οι\ τιp 

ί.όγφ, άi.i.u> Koe, γgJ. lat. 23 γάρ] 
a1ιte11~ lat. 28 i:rαγγεί.ομίι•οις :\Ι 

30 (:rνικιjv) ΚΙ, ygJ. lat. 32 a 
Koe ιlί :\1 Η 33 i:tηγγείί.α/ι•)το Hu, 
vgl. lat. I ί.ιJγωv (:rερί) Koe 

ad eιnn: fili, ωιle lιodie et operare 
iιι ?:ίιιeαιιι. 1ιιeωη. et distulit fu
giens l1a nc vineam propter aestum 
qni l1abetur i.ιι ea et labores, et 
dixίt: nolo, postea circa consum
Inationem paenitens qnod dixeι·at 
patri suo: 11olo, venit in vi.ιιeam 
et ope1·atus est ι·oluntateι~ι 1Jatι·is. 
quando autem priωus respondH: 
1ιοlο, accessit pat.er ad alterunι et 
sίιιι.il·iter dixit. (ita) secundus qni
denι responιlit: etiaιn, doιnine, non 
autem Yenit ad nneaω verbj et 
in agru1n patris. et manifestnm, 
qιιoniam qιιi dixit: 11olo, postea 
autem conpιι1ιct·ιιs abiit et opera
tus est in vineaιn, ι·oluntateιn pa
tr·is inplevit non verbis sed factis; 
φιi aute1n verbis promisit non 
auteω fecit operibus, negavit 
ι·oluntatem facere 1Jatris. vide au
teΙn si potes uti para bola ista ad 
eos, qui ωodicιnn quidωn ant 
nihil proωittιιnt, neque Yirgini
tatein neqne alinω secundum 
evangelium S}JΪI·italenι actunι, ope
ι·ibus antem ostendunt quod nec 
ab initio usque ad Yerba promi
serunt, 

11 <ita) κι νgl. gι·. 14 mani-
festum + est Β L 1 ί ,·inea G L 
28 actque ad νerbis G a(l Yerbum L 

771 
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άγαΟιiJι• :ι!!άξffιιΙ' ο lτι δέ :ιρό; τού; 
μηι1ίοιι μέι• i:ιιιγγεί.ίοrιμέι•ους μ·ιιδέι· 
δέ κατά τιjι· t~:ιu.γγείοίu.ι• :ιράττοι'τlιςο 
ό μέι• γι1ρ τι; υίοι•εl ίοέγFι ο μείζω· 

5 ιj κατ' έμέ, :ιιιρΟηίω• ταύτψ• ο ί: 
{)έί.ω ο κιιίο τιjς έμιjς ιlξίιις βfί.τωι• 

τιj ιl:ιυτrιξάμει·οι· τι~ βίφ σχοi.ά:ειι• 
τι~ ίοόγφ-
ό δέ φησιι• fκαστω· aκοvωι• τιίJι• έι• 

IU τtί γραιrfi μεγάίοιιιΙ' ί/ργωι• ο έγ QJ 
κύριt·ο κu.ί έστι1· ίδtοίι• οίοι·εl έκ με-

• ι ' 
τα,ιιει.ειας τtl'α; 

' δ δ ι ' ' β ι• ' ' ε:ιι ι υι•τuς ει; το ει.τιοι• και ε:ιι-

μεί.οvμέ1•ους έαvτοjι· έ:ιί τύ κρείττοι· 

15 :τu.ρa τι)t· άρχι}Οει• :rροσδοκίω·, ai.
λovς δέ :rροπετέστεροι· μέι• :ιοί.ίοά 
έπαγγειλαμέι·οv; τοίς δέ lργοι; uιοτι
πράξαι'τας ταίς έ:ιο.γγεί..ίu.ις. 

5ο !ιlετa δέ τι)ι• πu.ραβοί.ψ· έ:τι-
20 cτέρεται πρός μέι• τόι• εί:ιόι•τα ο ύ 

Οέί.ω καί ύστεροι· μεταμεί.η-θέι•τα 
καί u:τεί.Οόντα το ά,ιι1]1• ί.Ιγω 
ύμί1• δτι οί τεί.ώ1•αι καΙ αί 
πόρι•αι :τροάγουσι1• ύμύ.ς είς 

25 τ·ι)v βασιί.είω• τού {)εοϋ, :τ.ρος 

δέ τον εί:ιόι•τα έγw κύριε καί μι} 
ά.-ιελ-θόι·τα το ήί.Οε γaρ '/ωά1·
ν ης :τ ρο; ύ,ιι ύ.ς έ1• όδψ δικαιο
σύνης, καΙ ούκ έ:τιστεύσu.τε 

30 αύτψ. καΙ :τάί.ι1• :τρός μέι• τόι· 
:τρότεροv· οί δέ τεί.ιiJι•αι καί αί 
πόρ1•αι έπίστευσαι• αvτιp, :tρος 

δέ το1• εl:τόντα ο έγw κύριε καΙ 
μι} ά:τελ-θόι•τα καί το ύμεί; δέ 

3 δέ + 1ιtιiιιsιιιοdi lato 12 τιι·ά; 
(vστερον) Koe. 'ogl. lato 28 fιμa; 
1\:[ I ένδδφ δικαιοσύνης < Η 30-3! καί 
πάί.ιν-ά:τΕiοfJδιιτα <Η 3! ά;τείοfJόιιτα 

+ 1}λDε γaρ 'Ιωάιψης ::τ(!ός fιμii; καί ούκ 

έ:τιστεύσατε αύτώ (\ogl. Ζο 27) :\Ι 

cι-οιιtιοη aιl eoΙJ cιui ιηa~ωι 
}Jt'oιllittιιnt, nilιil ιιηtcιη ΙJC<:uη

cιιιιη }>Ι'Olnissioneιn SHHlll IHt iι.u;
ιιιιιrli agιιnto diι:it cniιn ιιliqιιi:;: 

Yiι·ginitιιs SUJ>eι· ιne est, I>I'U}>teι· 
qιιo<lnulo ea.ιιι, et: ιηιιίuΙJ eΙJt φιηω 
Υiι·tιιs ιnea a bι·eιnιntiaιoe lιnnc ,-ίο 

tιιω et ηι care ΙJ})iι·itnlilJιιs Ycr·bis: 

et ροsteιι recogitans acι ιneliora ΙJe 
trndit 
qιιaιη profiteri ,-idebatnr i11 })ri
ιniso alii auteιn η ιιdacteιo ιnιιltιι 

pronιittιιnt, opc1·ibus aιιtenι con
tioωoia suis })Jooιnissionibus agιιnto 

50 Post paιoabolaιn autenι cli
cit de eo, qui dixit: nolo, ρostea 
auteιn I'ecogitaYit et sic a])iit: 
αηιe1ι ιlico ι:obis quonίanι ρubl·icani 

et nιaef;oices ριoaeceιle11t ιοοs ίιι 

regno deio acl euιn aιιteιn. qui cli
xit: ιοαdο ιlonιine et. no11 abiit, l10c 
Ioefeiot: ιοe1ιίt Ιοlιαιιιιes ad l'OS iιιο 

ιοiα ίustitίae, et non aeιlίdistis eio 
iteJ·uιn de pιimo qιιideιn: ριιbli
cani autenι et nιeret;oίces credide
ιoιιnt ei' ad eunι autern qιιi dixit: 
eo doιni1ιe et 11011 abiit: 'υοs αιιteηι 
ι:·iιle1ιtes nec pae1ιitentiωn egίstis 

(JJOstea: · ut creιl eretίs ei ο 

ι <acl) κι, \ogl. 1gi0 o 4 dicet 
L 16 aιιclaciteιo ). 23 ρraece-

dunt L 31 eo] ,-ado L : clo-
mine < 'Jo" 33 (po;;tt'a) Κl, \ogJ. 

gro ιιο So 58ϊ, 19 lato 
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ίδόι•τε; ού μετεμελ>}fJ>]τε ύστε
ροι• τοϋ :ιιστεϋσιιι έι• αύτψ. 

έ:ιιστι}σας δέ τις τοί; ιl-ι;ό μοχΟη
ροτάτου βίου :ιροσερχομέ1•οις τij) 

5 ί.όγφ καi πιστεύουσι τψ ΧQιστί[J 
καi τοί.ς ιιύχοϋσι τοι• ι•όμοι• καi τοvς 

:rQoq ι}τα; καί ά:ιιστούσι τιp vίί[J 
τού ·Οεού καi άκο).άστω; βιοfσι καί 

ώμοτlfJοtς :rρό; τού; όμοψύ).ου; 

10 τvγχάι•ουσιι•. όψεται τόι• Ίησοϋ ).ό. 
γοι• ιί/.ηΟij. ότι οί μέ1• τF).ώι•αι 

καί αί :ιόρι•αι :ιροάγοvσι τόι• 

Ίσραι)). εί; τι)1• βασι).είαι• τού 

Ο ε ο v. ό δέ ίδιuι• τόν 'Ιησούι• lκείι•ος 
15 'Ισρω)ί. ούδέ μέχρι δεϋQο μεταμε

ί.είτω. ίι·α ΚUI' vστεροιι :ιιστεύσrι 
η/ a).ηfJείq.. 

:rρόσχε; δέ καi τι'J) :ιροάγοvσιι• 

ύμϋ.ς εί; η)ν βασιί.είω• τοϋ 

20 fJεof, ούκ ά:rοκί.είοι•τι τόι• Ίσρω)λ 
είσέρχεσfJαί (:ιοτε) ε ίς τ 1) ι• β α
σιί.είαι• τοϋ Οεοϋ· ούδεiς γaρ 

:tροάγει τόι• οvδαμώς tσόμεΙ'ΟI' tν 
tκείι•φ τιp τό:rφ, tl' ίp :tροιjξει•. ορα 

25 οvν μι}:rοτε έμφαίι•εται δτι, δτω· »τό 
:ιί.ι}ρωμα τιiJν lf)ι•ώι• εlσέί.Οrιrι, τότε 
:τϋ.; 'Ισρα.ιj). σωΟι}σεται«. Ι'οείσfJω 
δ ' t' :ι τ '.. , t' ' , J ε ο .ι.σραηι. ουχ ο »κατα σαρκα«, 

άί.ί.' ό έι• η} εύγεΙ·είq. η}; ψt•χιj; 
30 χαρακτηριζόμει·ο; καi έχωι• μέι• 

τό εύqvές :ιρός σύι·εσιν καl τό διο
ρατικόι•, ού μι)ι· άξίω; ηjς εύqv/ας 
., ' :ι ι 'β' ' _Q-
ω•ατραφεις ει• :ιιστει και ιφ αγαυφ. 

considera et illucl c1uod ait: 
praecedent ι·οs in regno dei, qιιo
nianι non exclιιsit Iudaeos, ut non 
ingrediantιιr aliqιιando in regnunι 
dei; neιno eninι dicitur praecedere 
eιnn in aliqιιo loco, qni non seqni
tur eunι per ipsuιnlocuιn ***. vide 
eι·go, ne forte lιoc inclicet serιno, 
ut »cuιn ρlenitudo gentiιιm intra
verit«, tnnc »omnis Israel sal-
vus efficiatur«. intellege anteιn 772 

ιnilιi Israelitas, qni non »secιnι
dunι carnenι« sunt, sed qni inge
nuit.ate aninιae Israel intellegun-
t.ur 

in fide et operibus bonis. 

18-27 '~gl. Π 241, 12-15 - 25f Rδm. 11, 25f - 28f Ygl. 
Rδm. 2, 28 

211-22 ούκ - θεοϋ πc i. m. 
23 ::r.ρο-

25 έμφul-
21 <:rοτε) ΚΙ Kot>, Ygl. lat .. 
ι.ίγει(νί.έγετuι) Koe, Ygl.lat. 
νετuι] lιoc indicet sertι~o lat. 

ΗΙ praecedunt L 23 sequίtιιr] 
lat. las έ:ιόμει•οι• Dίel11 2! *** ΚΙ 
nach Dίehl <<fUO praecessίt), Ygl. gr. 
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G. ''Λ ί.λψ π ιι ρ ιιβ ο ί.1ί Ι' ιlκ ο ύ
σιιτε. iί.ι•fJρω:τυς ήν οίκοδεσ
πιjτης δς έφύτεvσεν άμπε
).ώΙ•ιι, 

5 κ ιιί ιι ριιγ μ ι) Ι' ιιύτ φ :τε ρ ιέ{)η κ ε 
κ ι ι i ι;) ρ υ; ε Ι' t Ι' ι ι v τ ιp ληι• ι) Ι' 

κιιί τa {ξιϊ; fω; τοϋ κιιί δ ο{) ιί
σετιιι lfJΙ'EI :τοιοϋΙ•τι τοvς κιιρ

:τοvς ιιύτ ιϊ;. (:\lattlι. 21. :J~J---4:J). 
1 τ - ' , ' , - β ,.. ' ο ψ μη ε:τι ΠΜΊΟΙ' ιισω•ι.;.οι•τι τα 

ηϊ; :τιιραβολίjt; μηδέ {κάστψ λέξιν 

έξf·τάζοΙ'τt :τάι•v σιιq ιίς εί1ιαι δόξει 

ούτω; UΙ' διηγι}σεως τt>χοϋσιι. ό 
:τρό 1jμών ).αο; κιιί »μερί;ιι ι~JI' του 

15 fJεοϋ ό ιrυτεvΟείς ή'1· άμ:τε).wΙ· ύ:το 
τοϋ κατa τt}J• ΠUf!αβο).ιjΙ' οiκοδεσ:τό
του, καί 1j τοϋ fJεοϋ q·ρovρa περί αύ
τον ό q;ραγμος 1jιι καί πύργος μέν 
ό J•aoς λψος δέ ύ τόπο; τώ1• σ:τοι•-

20 δώ1•, καί γεωργοί οί πρεσβύτεροι 

καί σοιrοί του λαοϋ, ά:τοδημία δέ 
τοϋ δεσπότοv δτε κύριος ό σVΙ'WJ' 
αύτοίς έν J•εq:έί.rι >>1jμέραςιι καί »στύλψ 
(πυρος••> J•υκτός, έω; αύτοv; κατα-

25 qvτεύσrι είσιιγαγιiJΙ' >·είς όρος ι1γιοΙ'« 
αύτοϋ ))Καί είς τa σκ·ψώματα αvτού«, 

ούκέτι οϋτως αύτοί; έ:rεqιιίJ•ετο. ό 

δέ έγγίσας καιρος τώJ• καρ:τώJ• 
ό χρό1·ος ήν τώΙ' :rροqητών ά..•αι-

Ιί. Αlίιιηι μι.ιrαbοlαιτι ιιιιrlite. 
/ιωιιο enιt μrιteι"fanιίlirι.'1, ι;ιιi ρlιιrι
tαι·ίt ι·iιι.erιηι 

et cetera. 

ρui non ιιl>uιHlιιntins discu
tiιιnt pa.ι·n bola m lιιιηc nccιιιe sin
gnla verl>a scηιtantnr, ι;atis ιnani
fcsta \"Ϊcle ~bi tnr, si lιoc l!lO(lo in
tellegatnr. populns qιιi fιιit ante 
nos, cωn esset- pars (lei, (ιui plan
tatιιs est a cleo, vinea fuit clei, cu
stodia anteιn (lei qnae extitit circa 
eaιn fnit saepes ipsins, turris auteιη 
teιnplnιn. torcnlar anteιn locus 
liba tionnnι, coloni a nteιn sac·er
(lotes et sapientes ρopnli. pere
gι·ina tio Υeι·ο cloιnini, qnnn(lo clo
nιinns, qni fneι·at cunι illis in nube 
diei et in colιιιnna ignis ρer noc
tem, (lonec plantaret eos intro
dncens ))in ιnonteιn sanctuιnιι suum. 
et >:Ϊη ta l>ernacnlasuaιι, neψιaquam 
postea siιnilitei' apparnit eis. te1n
pus a nteιn a(lpropians jι·uctιιu1n 

14 ,~gl. Deιιt. 32, 9 - 14-6011, 17 Ygl. C1 Nr. 234 Or. Π 
242, 3-245. 3 - 231 Ygl. Εχ. 13, 21 - 2όf Ygl. Ps. 42, 3 

1 Yorl1ι>r: Περl τοiί ιμιτειιθfντο; 

άμ:ιεί.ώνο; καΙ iκδοθfιιτο; γεωργοί; Η 

περί τιjς Παf!Uβο).ιjς τοiί άμ:ιε).ώι•ο; :\1 a. 

R. '-"On spiίter Hand 1U i:ιί :ιλiοιι λΙ 

24 (:rvρό;) ΚΙ mit Cl Kr. 234 Π 
2-!ι25 καταφvτεύσn Kl καταφvτειΙσει:\Ι Η 
2';' ούκfτι (ϋστερον) Koe, ygl. }at-. 

1 aliaιn-aιιdite y* ΧΧ seeιιn
dnnι matt1m. In illo t-em}JOre dixit 
iesιιs discipιιlis snis parabolanι l1anc L 
';' et. cetera Β (G eras.) et reliqιιa. 
Onιelia Oι·igenis de eaclem lect-ione L 
13 "·ide(bi)tur ΚΙ, "·gl. gr. videtur χ* 
16 a deo < G 2';' ηeqιιaφιaηι χ* 
nequanclo ρ 29 frιιctus ;}"* < L 
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τούι•τωι• τόι· καρ:τόι• a:τό τώι• γεωρ
γιί)ι• καί τοϋ a,ιι:τελώι·ος. ίι•α ήδη 
δε{ξωσι :τα(!ειληq:ότες τόι• 1•όμοι• 
τό βεβιωκέι·αι κατ' αvτόι·. δούλοι 

5 δε οί :t(!ό; τούς γεωργούς :τε μ
q:fJέντες λαβείι• τούς κιιρποvς 
οί πρώτοι προιμjτu.ι, oiJς οί aρχοι•
τες καί σοφοί τού λαοϋ ϋβρισω• 

τύ:ττοι•τες' τιι·Cις δi καί aι•είλοι• καί 
10 άλλους ί.ι{)οί.εύστοι•; :τε:τοιήκασα. 

w.i.oι δi μετά τούτοι?ς δοvλοι :τλεlο
νες τώι• :τριύτωι· ό καιρός τώι• 

πο)J .. ιί)11 προφητώJ', ιίη' τά ό1'ό
ματα έν ηj δευτέ(!q. τώι• Παραλει-

15 :τομέι·ωι• γέγρα:τται καί έι• τψ 
• Ιερεμίf!. καί τοίς Δώδεκα καί τψ 
Δαηι}ί. · εί:τοι γάρ άι• τις καί τόν 

'Αι•ω•ίω•, 'Αζuρίω•, ,1/ισαιjλ προ
φιίτας γεγονέι·αι. 

20 , , ... - I ;, , . 
και τοvτοις ο·υι• τοις π .ειοσι παρα 

τοvς :τροτέρους :τροφήτας ώσαύ

τως έχριίσω-το, τύ:ττω•τες καί aι·αι
ροϋι•τες καί ί.ιfJοβολούντες. τεί.ευ-

25 ταίοι• δi τόι· vίόι• αύτο·ϋ aποστέλ
λει ό οίκοδεσ:τότης, 
τόν κύριον ήμίί:Jιι 

'Ιησοϋι• Χριστόι•, 
έι·τρέψαι δυι•άμει·οι• 

30 τόι• άμ:τελώι·α καί τούς γεωργούς. 
aλi.' οί άρχιερείς καί οί πρεσβύτε
ροι κu.ί οί σοιrοί τού λαού τόν vίόν 
ίδόι•τες, ού :τάντη άι•αίσfJητοι τijς 
έαυτώι• γει·όμει•οι ύπεροχijς, κληρο-

18 Ygl. Dan. Ι, 6 ιιsw. 

petenclornm tempns extitit pro
plιetarnnι exigentinm frnctns a 
colonis et a vinea ipsa, nt osten
dant qni accepeι·nnt legeιn si se
cnndnm eam vixernnt. servi an
tenι ιnissi a.d colonos ad fructus 
accipie1ιdos prophetae qni prins 
fnerιιnt, qnos principes et sapien
tes ι)opnli iιήnriavernnt caedentes, 
qnosdaιn a.nteιn et occidentes et 
laι)iclantcs. alii antem servi 1)lnres 
post eos tenψns prophetarnm 
ηηιltοι·ηιη, qnorιιm nonιina in se
cιιnclo Paralipomenon sunt con
scripta, et in Hiereιnia et in Duo
decim et in Daώel; dicet autem 
aliquis et Anaώaιn et Azariaιn 
et l\Iisael proplιctas fuisse 

teιnpoιis eius. 
et lιis ergo plurimis si1ιιiliter sunt ii3 
abusi caedentes et occidentes et 
lapidantes. novissinιe autenι mit-
tit 1)aterfanιilias jiliu1n suu1ιt 

lesuιn Clnistuιn, 
qui poteι·at revercntiam 
eis incuteι-e. 
secl pι·incipes sacerdotum et seώo
res popιιli et prudentes υide1ιtes 
jili1ι1ιt, non omnino insensa.ti ex
sistentcs eminentiae suae, Jιere-

2 l. (αvτοiί) τοϋ ιiμπελώvος? ΚΙ, 10 aιιtem χ* < μ 12 tem-
'·gl. lat. 3 δεlξωσι(ι• οί) Koe pιιs χ* tempore μ 16 autem) 1. 
-1 τό Ηιι, Ygl. lat. τώ l\IH 25 έαv- enim? ΚΙ, \•gl. gr. 
τοiί Η 
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1·όμω• είι•αι αvτοι• ύ:ιειλψμtσι. τοί.
μιϋσι ι)έ καί ιl:ιοκτείι•ιtι αύτι)ι•, ίι•α 

αύτοl κύριοι τοϋ ιlμ:ιεl.ιiJι•ο; γέΝ•JΙ'· 
• , β}., ' , , ,c. 

τω, και εκ α .οι•τες αvτοv κω ε:;ω 

5 κρίι•ω•τες τιϋv τοϋ 'Ισραιjί. :ιραγ
μάτωι• ιί:ιέκτειJ'fιι•. καί εύfJέω; 

δ τού ιlμ:ι.εί.ώι•ος κύριος ov 
ιlπέ κ τ ε ι ι• α ι• έ:ιιδημεί ιlι•αστι.ί; έκ 
1•εκρώι•, καl κακούς κακιι)ς τού; 

10 μέι• γεωργού; άπι)ί.λvσιι·, ίlί.ί.οις 

δέ γεωργοίς τοίς ιl:ιοστύί.οις έαυ
τοϋ παραδίδωσι τού; ιlπό τοϋ λαού 

:ιιστεύσαιοτα;, τουτέστι τόν ιίμ • 
:ιεl.ώ1•α, οΕ ιl-τοδιδύασιv έν τοίς 

15 ίδίοις καιροίς τούς καρπούς τφ 
οίκοδεσπότrι. είτα 
είπόι•των μετά τιjν παριιβοί.ιjv τιϋι• 
έν τοίς ιίι•ωτέρω πυ·Οομέ1•ωι• τό 

»έι• ποίq. έξοvσίq. ταϋτα :ιοιεί; ;« τά 
20 ά:ιό τού κακούς κακιϋς ά:ιοί.έ · 

σε ι α ύτούς 6 σωτιjρ ιl-τοκρίι•εται, 
διδάσκω ι• αύτούς aπό τιjς προq;η. 

τείας οτι ύ:ι' έκείι•ων μέν (τών 
οίκοδόμωι•) ά.-τεδοκιμάσΙJη, παρά 

25 δέ τijΊ IJεijΊ έστιι• έι•τιμο; καί κε
ιι-ιιλιj τιjς δί.ης οίκοδομιjς 

κιιl τιj; κατ' αύτιjι• σvι•οχιj;, 
κιιί κεq;ιιί.ιί γε !Jαυμαστ1j έν ό • 
ψΟαί.μο ί; τών εlδύτωι· βί.έ:ιειι• αύ-

30 τήν. είτα, προψητεύωι· :ιερl τιjς 
άπό τώι• έΟι•ώι• κί.ιίσεω;, ι;ησί τοί; 
μι} :ιιστε-ί'Οvσιν εί; αύτόι• διδασκά
Ι.οις 'Ιουδαίωι•· uρ1J1ίσεται άφ' 
ύμών 1} βασι/.είιι τοϋ Οεού 

dcnι cuιu cssc int.cllcxerιιnt. ausi 
sunt autcιn intcι-ficcι·c cuιn, ut 
ipsi cfficcrcntuι· ιlοιιιίηί suι>cr ,.j .. 

ηeιιηι iHanι, ct cicicnte:; cunι, / ct / 
extι·a res IsraclitιH"uιu foris cιιηι iu
dicantcs cssc, iιιteιfecenιιιt. rlo
mi?ιus ιιutenι /ι·iιιeαe; (!Ui statiιn 
rcdiit qιιcιu occideπιιιt, \"Cnit rc
sιιrgens a nιoz·t.uis ct 1nalos ι1uiι.lcιn 
colonos ιιιαle pcnliιlit, rιliis autcιn 
colωιis, id est apo::ιtolis (suis,, ι·ί
neωιι suanι consigna \'it, iιl est cos 
qui ex Iudaico poι)ulo Ι'eliqui cre
diderunt, qui darent i n tenι J)Qre suo 
fructιιs doιnino sιιο. 
itenι 

docet eos ex p1·oplιetia, quonianι 
a b istis quiιleιn aedifica toι·ii)US 
reprobatιιs est, a deo aιιteΙn est 
electιιs et. cαριιt totins aedifica
tionis 

et C(l]Jltt nιirabile fιιctus iιt οcιιlίs 
eοrιιιη, qni })Ossunt euιn Yίdere. 
it-a pro1)hetans gentiuιn fideιn di
cit non creιlentibιιs sibi cloctori
bus Ιιιιlaeοι·uιη: tolletιιr α ι·oiJίs 
regnuιιι (/eι: et ([abitιιr rιe1ιii facieιιti 
frιιctιιs ei-ιιs. 

19 :\Iattl1. 21, 23 - 22ft Ygl. Ps. lli, 22. 23 

I) κακώ; κακού; )la 12 i.aoiJ 4 (et) ΚΙ, ,·gl. gr. j (\·ineae 

+ (i.οι:rού;) κι Koe, \'gl. Iat. Diel11 Koe, ,·gl. gι·. 11 <,ιι:s) Die111. 
~ο τoiJ < :\1 23/24 (τώv οlκοδόμων) ,-gl. gr. 1σ ι ita? κι ., \-gl. gτ. 

ΚΙ Koe, \·gl. J.at. 30 :rEQί < l\1 24 cst 2 < L 34 eiιrs R Β suos G L 

Orlg•rιes Χ 118 
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καί δο{)ι]σεται έΟ~·ει ποιο ϋντι 

το~; καρπο~ς α~τη~ 
Άλϊ:, ώ; προείπαμε1•, όλοσχε

ρεστέρα τις καl ού κατa λέξιν εστίιι 
5 ή τοιαύτη διι]γησις · 
προς fjι• πολλά τις ι'lν »πι•ευματικοςιι 
ιϋιι καl aι•ακρίι•εt1• δυJ•άμενος ))πάιιτα« 

lπα.ι-τορι}σαι, κρούωι• τι}ν aσάφεια(ν 
αvηjς, τουτέστι η}ι•) κεκλεισμέι·ην 

Η> Ούρω• 
τιί)ν lνταϋΟα κεκρυμμέι•ων νοημά
τωι•, 

καl ορΟώ; ζηη}σας εϋροι 
,,, ,, -~11-λ'β 

και αιτησα; α.:το του ·υεου α οι. 

15 καί ι}μεί; δi κατa το μέτριοι• ι}μών 
τοιαϋτα εlς τοι• τό:ιον φω•ταζόμεΟu. 
ότι ό μiν οίκοδεσπόη]ς liν

fJρωπος ό Οεό; lστι, περί ού γέ-
, , I , , 

γραπται · >>ετροποφο ρησε σε κυριο; 
20 ό Οεός σου ώ; εϊ τις τροποφορι}σαι 

ilι•fJρωπος τοι• υίΟι• αύτοϋιι. ούτως 

γάρ, διa το τροποφορείν καl φέρειν 
ΕΙ' τcp a1•0ρώπους wφελείν τρόπον 
aι·fJρώ:ιιι•ον τον wφελοiJι•τα άι·{)ρώ-

25 πους, έν τισι :ιαραβολαίς λέγεται 
εlι·αι liνfJρωπος. 

31"1 

καl lι•ταϋΟα μiι• liνΟρω:ιος οίκο
δεσπότης καλείται διa τον άμ-

35 πελώι•α καί τοι• περικείμει•οι• τcp 

*** 
ad qua111 ιnnlta qιιis >·spiritalisιι 

co11stitntιιs et acl discutienda >>Ο111-
11Ϊa« paratus poterit dicere, pul
sa11s ol>scnritateιn eius, id est 
ostiuιn clusuιn, 

et quaere11s i11veniet. 

et 11os secundnm Jnediocritate1n 
11ostranι talia snspicamnr in loco, 
qnonian1 1xιterja1nilias hωιιο deus 
est, de quo scriptu1n est: >nnorige
ratus est te doιninus dens tuns, 774 
qιιeιnacln1oclιnη si Ιιοιι1ο ιnorigera
retnr filiuιη sιιιιιη«. sic enin1 eo, 
qnod ιnorigeratu1· hoιnines, ut 
hoιninιnn pι·oclificet n1ores, in 
qιιibnsclaιn paι·abolis dicitur lιοηιο, 
qηeιηadιηοdιιιη si pate1· cιιιη par
nιlo filio suo conloqnatur in
fantilia, ut descendat acl verba 
filii sni et ιηorigeretnr euιη. prop
terea (pnto) omnes iustitiae, 
quas traclidit dens lιoιninibus, 
quasi pneriles sunt qιιantnnι ad 
proprias institias dei. 

61 \?gl. Ι. Κοι·. 2, 15 - Sff Ygl. ::\Iattl1. ϊ, 7 - 111 Dε-ιιt. 1, 31 

ί ώιι < Η 8 ιiσά7ηα(ιι avτij; ;j *** κι Koe, vgl. gι·. 22f lat. 
-τιjι•) κι Koe, vgl. lat. 21 οϋτω; ){ίίrzt 26.27 infantilia Κο!' in-

ΚΙ, ,·gl. lat. ούτο; l\1 Η fantia G L infantiam Β 



'J'οιιι.ΧΥΙΙ,r. 

t'ι.μ:r,εί,ι;ι•ι 'f fJ ιι γ μ ιί ι• κι1/ τι/ ι• i. ηι· ,j ι• 
ιϊι• ι:Ί(!ΙJξr κω' τtίι• :τύ[ιγοι• r)v 
ι'/Jκοt}ιίμ η σε καί οί1; κfκτητι1ι ι)ού
λ ο υ; καί o{i; :ιf,ιι:τει :r ψj ς τ ο ύ ς 

;i γεω(!γοί•:; κι1ί ι)εύτε!!ΟI' ιί:τυστέί).ει 
:r ί.ε ί υ ι•ι1 :;. ώ; ο ίκυ t}εσ:r,tί τ η; δi 

I ~έδο το γεωργοί.; ηίιι ιlμ :τε

i. ιίj ι· α • ΙΊ.ιτ' ~-:ίι• rlrμi.r:ιι• ω!τr)ι• δίδω
σιι• έτέ(!οι;. έτι δε :ιάί.ιι• ι:.~ι• τοί.; 

ιιι άι·ωτέψJJ ιίι•·Ορω:το; υlκοι)εσ

:ιtίτη; είρηται διa τούτωι· · >•όμοίι1 

γά(! έστο• ι/ βασιί.είι1 τιiίι· οι~ριιl'liίι• 

άι·Ορι!J:ιφ οίκοδω:ιότ!J, όστι; έξίjί.
Οει• ϋ.,ιω :rι,.>ωt μισ/JιbσιισΟαι lρ-

15 γάτrl:; εl:; τόι• άμ:r,εί.ιiίι·α αvτοϋ«. 

και' ι;ι; οlκοδεσ:rt5τι;; γε άμ:ιεί.ι';Jι•α. 

{χει καί μισΟοί'ται γεωργού.;, έστι 

δε r1ύτi[Ί καί έ:ιίτΙJο:ιο; φ ί.έγει · 
•κάί.εσοι• τού; έργάτα; καί ά:τόδο; 

211 τοι• ,ιιισΟόι·, άρξάμει·ο; ά:τό τώι· 
έσχάτωι• iω; τώι· :τι,.>ώτωι•ιι, έι• δi 

τι/ :r,ι;·ρί τοϋ δεί:ιι·ου :r,ιψ.ι.βοί.tϊ καί 
τώι· γάμωι• τοϋ υίοϋ αύτοϋ καί τιj:; 

κι.ιισεω; ούκ οίκοδεσ:ιότη; άi.i.a 
)-β " ' " IC.. \ " ~ο ασιι.ει•; ειρηται · μει,.ωι• γαρ η 

οίκοδεσ:τότη; έστί :τέμ:τωιι στράτευ-
• β .. ' ' .. - ' μα ω; ασιι.ευ; και αι•αιι,.>ωι· του.; 

κψ1.τι}σαι,τα:; »τούς δούί.οt•; αύτοi}ι 
' 'β , ' ' , και υ ρισαι•τα.; και α:r,οκτειι·αι·τα; 

3 ,, ''β ·-·ξ' ο αvτοt:.;, και ει• ασιι.ικη ε ουσιff, 

ούχ ώ; οι'κοδεσ:r,ότης μόι·οι•, »εί:ιε 

τοί; δια.κόι•οι;ιι διjσαι »πύδα.; καί 

χείρα:;« τοϋ είσεί.Οόι•τος εl; τούς 

11 :\latth. 20, ι - lfl :\lattlι. 20, s - 21 ff \·gι. )lattlι. 
:\latth. 22, ί. 6 - 30 ff Ygl. :\latth. 22, 11- 13 

ο καί (οiίς) Koe 22 Ι. τοϋ 

(μηάί.ου) ? KJ. vgl. Luc. 14, 16 
24 ff tίί.ί.ά- οίκοδεσπύτης < Η 
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•)') --· 2- 26ff Ygl. 
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γάμους μη εχοπο; »έι•δυμα γάμου(( 
' • β-·., - ~ \ ., ' ., c. ' και εκ ιυ.ειι• »αι•τΟJ' εις το εςωτερον 

σκότος((, δτε δέ έι• τοίς άι·ωτέρω ί.έ

γεται • »aι•Ορω:ιος είχε τlκι•α δ·ύοιι. 
" • δ ' " β •• 5 οι:τε οικο εσ:ιοηι; οι·τε α.σιι.ευ; 

ιbι·όμασται ύ.ί.ί.' ά:ιl.ιϋ; ϋ.ι•Ορω:ιο;. 
Είσίι• οvι·, wσ:ιερ :ιολλαl έ::rί-

1'οιαι το·v Οεοϋ κατά τά; {)εία; 
γραφάς, ούτω καί δtα.'fΟ(.!αί τού 

10 aιο1Jρω:ιοι• αότόι· οι·ομά:εσΟαι, ijτοι 
ά..-τλώς η οlκοδεσ:ιότηιι ij βασιλέα. 
καί ταύτα μέι• κατά τόJ• .1/ατfJα.ίοι• · 
κατά δέ τόν Αοvκά'J• ιj όμοία τfj έκκει
μέη} ~αραβολfί iί.ι·Ορω~ον αυτοι• 

15 wJ•όμασεν έν τιp · »iί.ι··Ορω~ο; έφύτευ
σεJ• άμ:ιεί.ώι•α, καί έξέδοτο αιίτόν 

γεωργοίςιι, άλλά κιιί Μάρκό; 'f?}σtJ' • 
»aι•Ορω::rό; τι; έrύτεvσεν άμ:ιεί.ιϋι•α, 
κα'ί ~εριέΟηκει• αυτψ q:ραγμόι•ιι, 

20 πάλιν τε αv ό Λοι•κά'; τήJ• τιj; κί.ι}
σεως έκτιfJέμεJ•ο; ~αραβολήι· Ι\UJ'
Ορω::rό; τι;((, q:ησlι•, >>έ:ιο{ησε δεί.-τι·οι• 

μέγα, καί έκάί.εσε :ιοί.ί.ού;ιι, καί 
• δ' • , , 'I συ ε συι•αγαγωι• ει ~ου ωιΌ μασται 

25 ό.ιο1Jρω~ο; ό {)εό; κα'ί »:ιι•ει•ματικά 

πι•ευματικοί;<ι έJ• τι~ :ιερί το·vτοv 
συγκρίι•ωι• ).όγφ κα'ί ζψι)σα; ορ

Οώ; τά κατά τού; τό:ιου;, εvροις 

aν άνάλογον τtϊ ζψι}σει σου :ιλείοι·α 
30 εl; τό ϋ.ιο1Jρω~οι· ί.έγεσfJαι τόι• Οεύι·. 

ούτος δι} έφύτευσΗ ό οίκο
δεσπότης ϋ.ι•Ορω:ιος ά,ιι~εί.ώ

J' α, δντιι•α έ:ιψ ει.εστεροι• ζ·ητη

τέοι•, fO) άβασω•lστω; :ιαρερχόμεJ•ον 
35 τψ· τοσαύτψ ~αραβοί.ψ·. 

:\Iatth. 21, 33-43 

4 ~Iatth. 21, 28- lδ Lnc. 20, 9- 1~ :\larc.12, 1- 21,22Luc. 14,16-
2όf Ygl. Ι. Kor. 2, 13 

20 τ1jν < Ha 31 ό] l. ώ;; ? Koe 

ίί5 
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ί. Τί; οvι• ύ άμ:ιeλώι• έπρο; 
W1' :tU(!tί τοi•; γεωργοvς τοv; :ιρώ

του; καi τοι'.ς δηιτέρους, οι• lr ύ
τευσεν ό υίκοδεσ:ιότης iίι•-

5 ·Ορω:ιο;; ό δf. ιlμ:rεi.ι:Jν ούτος :rρύ
τeροι• μiν έκδιδιίμει•r)ς έστι γεωρ

γοί; ύβ(!ιστuί;. δεύτeροι• δΕ: 
κατιί τοiις ά:ιοκρο•αμ έι•οtις ΠΕ'(!t το v 
ιlμ:ιεί.ώΙ•ο; έκδιδόμει·ος 

10 iίλί.οις γεωργοίς, οίτιι·ε; ΜJ
σουσι τοvς καρ:ιοvς αύτού έν 

τοί; καιροίς αύτώι·, κατιί δι) 

τόι• σωηjρα ).έγοι•τα · άρ{) 1}σετα ι 
ιlφ' ύμών 1j βασιi.ε{α τού Οεού, 

15 καl δοΟι}σεται έfJι•ει :ιοιοϋι•τι 

το vς καρ:ιοv; αύτ ιj;. ίΙρα γάρ 
δειίσει ταύτόν εί:ιείν είι•uι ηjν βασι

).είαι• τοϋ Οεοϋ τι~ ιlμ:rεi.ώι·ι. αiρο

μέι·ψ ά:ιό τών :ιροτέρωι• <γεωρ-

20 γιijι•) διδομένψ• δΕ: έΟt•ει 

:ιοιούt•τι τοvς καρ:ιοv; αύτιjς, 
ιj ύ.i.i.o μiν είι·αι τόιι άμ:ιεί.ιίjι•α 

iίi.i.o δΕ: η)ι• βασι).είαι• τοϋ {)εοϋ; 
ί'δωμεt• δΕ: πρώτοι•, :ιαραστι}σαι•τες 

25 ά:rό τ-ιjς γραφ1}; 8τι άμ:ιεl.ι:JΙ' κα).εί
ται ό λαό;, εί δύt•αται έqαρμήσαι 

:rάι·τα τa κατa τόι• τό:rοι• τfj τοια·ύτn 
διηγι}σει. φισiι• OVI' • Ησαtα;. ιι(/.σω 

δι) τιp ?)γα:ιημέt•φ ι/.σμα τοϋ άγα-
30 :ιητοϋ τφ ά,ιι:ιεί.ώνί μου. άμ:ιελwν 

lγεη}Οη τι'[J ι)γα:ιημέι·φ έν κέρατι 
iι• τό:ιφ :ιίοι•ι. κal qραγμόι• :ιεριέ

Οηκα κal έχαράκωσα, καl έψύτεvσα 
iίμ:τε).ον σωρι)κ« 

2S Jes. 5, lf 

11 αύτοϋ] αύτών :\I 12 δι) Koe, 

ygl.lat. δέ :\IH 14 ήμώv"'Ιa '""·e.sch. 
Η 18τψ<Ηa 1D.20 (γεωργών) Koe, 
vgl. lat. u. S. 600, 25 28 φησί Η 

':. Qιιac cι;;t cι·go Yinea alia 
prιιcteι· CO)OHOR )Η'ΪΟΙ'CΙ-; Ct SCCUfi

ιios, ψιaιη μlrιntaι·il]JUlerfιυrιilia.r; 1 
φιac ίstιι Yίnca prίιηιιιn CJ\Iidem 
trιιιlita est iniuι·iosi:-; ωlonis, po
stca aιιteιη 

alίis coloιιis facient.ibιιs fruclιιm 
e·iιιs ι:η. tenψoι·e sιιο. secuncluιn 

φιοιl clominιιs ait: ιιιιje1·etιιr α ι·obis 
reφιιιηι ιlei el ιlabitιιr yenti jacie1ιli 
fructιιnι eiιιs. pιιtas cι·go: id ίpsιιιη 
ιlebc111us clicere ι·cgnιιm clei et vi
neam, <ιuae tollitιιι· a colonis prio
ιibιιs et clatur alteri yenti, 

aιιt alίιιcl quideιn debeιnιιs aesti
ιnaι·e ι·iιιeωιι, aliιιcl aιιtem regnum 
ιlei ~ Yideaιnιιs ergo primum pro
bantes <le scι·ipturis, qιιoniaιn 

Yinea appella tιιr }JO}>ιιlus, si 01nnia 
<Ioci) eiιιs secιιncluιn huiusιnodi 
exposit.ioneιu Yaleant convenire." 
clicit eniιn Esaias: ·•cantabo nunc 
clilecto canticuιn dilecti vineae 
nιeae. Yinea fact.a est dilecto in 
conιu in loco ιιbeι·i. et saepe cir
cumcledi et clιaricavi eam, et 
plant.avi Yίneanι sorec, 

16 tollitιιr Diehl, η~Ι. gr. coli
tιιr χ 2-! ergo] lat. las δη st. δέ 

2i' loci) Dίe111, ,·gl. gr. 80 dilecti ΚΙ, 
Ygl. gι·. <lilectae χ 38 ciΙaι·icavi μ 
caι·icia,·i χ 
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5 

καί τα έξij; 

έω; τοϋ 
>>έ:το{ησε δέ άι·ομίω· καί ού δικαιο
σύvψ άί.ί.a κραυγι]ι•((, 

10 'Εξc{)έμψ δι) τό α:ι:ο τοϋ 

Ήσαtου ~σμα βουί.όμει•ο; αυτο 
συvεξετάσαι <ταύτη) τfί :ταραβοί.?}, εί 
κατa τού αύτοiJ κείται ό a,ιι:ι:εϊ.ι:JΙ' ση· 
μαιι·ομέι•ου έι• έκατέρg. η} γψ.ψt}. 

15 καi δρα, τίι·α μέι• δ,ιιοια έχουσιv αί 
έκτεUείσαι λέξει; τίι·α δέ ούχ δ,ιιοια. 
~ β).' ' δ ' - • I ιι·α .ε:τωι• τα; ιαιτορας τωι• ομοιωι• 

:τρος τa άι·όμοια οvτως έ:τιστι]ση; 
- - - - .. , "'' 1 

τφ 'Ψ τη; γ(!αrη;. ομοιοι• οιΨ 1 

2U το έq:ύτευσε'ΙJ άμ:ι:εί.ώι•α, καt 

q: ραγ μ ό J' α ύτιp :tερ ιέ{) 1}Κ ε κal 
wρυξει· έι· αύτιp ί.ηι•οι• καΙ 

ψκοδόμησε πύργοι• 

τιp >>άμ:τεΜJv έγει•ι]Uη τιp ι}γα:ι:η-
25 μέι•φ lv κέρατι έι• τό:τφ :τίω•ι. κai 

q:ραγμοι• :τεριέ{)ηκα καi έχαράκωσα. 
καi έφύτεt'σα ϋ.μ:ι:εί.οι· σωρι]κ. κai 
Φκοδόμησα πύργοι• έι• μέσφ αύτοίJ. 
καi :τροί.ι]ι•ιοι· ι:)ρυξα έι• αvτιp«. 

30 :ι:αράι?ες γaρ τιp έrύτεvσει· άμ
:ι:ελώι•α το >>έqύτει•σα ϋ.μ:τεί.οι• σω
Q'ΙJΚ((, καi τιp φραγμοι• αύτιp :ι:ε
ριέUηκε το >>q:ραγμοι• :ι:εριέθηκαιι, 
καi τιp ώρυξει• έι· αύτιp ί.ηι•οι• 

35 το >>κυ.i :ι:ροί.ψ.ιοι• ιϋρυξα έι· αύτipιι' 
κai τι!J Φκοδόμησε :τvργοι· το 

.ι. 8 Je;;. 5, ί- 2-1 Jes. 5, 1-2 

12 (ταύτn> Diel11 κι Koe. Ygl. 
lat. Η έv < ::\1 1;)1 lat. las όρα 
(οτι) τιι•ά μiι• .•. τιι•ά δi 

et ae<lificavi tιιrriιn ίη ιnedio eius, 
et torcnlar fodi in ea; et expec
taYi ut faceret uYanι, fecit aιιteω 
spinasιι. et post aliqua sic: »Yinea 
eninι domini Sabaotlι d01nus Is
rael est, et l10nιo lu<la noYellum 
<lilectιιnιιι. 

Protuli itaque canticunι 
Esaiae, Yolens euιn considerare 
secundu111 parabolanι l1anc. si 
secundunι illaιn Yineaιn et lιaec 
vinea intellegi possit. et vide, quo
niaιn qnae<lanι φιidem sinιilia 
lιa l)ent * * *, alia a u tenι dissinιilia, 
ut Yίdens <lifferentias similiunι ad 
<lissimilia, discas sensι11n scri
ptuJ·ae. siωile est ergo quod ait: 776 
JJlωιtaι·ίt 1·ineωn, et saepe circιon
deιlit eαιιι et Joιlίt i1ι ea torcular 
et aedίfίcaι·it turre1ιι. 

3111 Jes. 5, 2 

2 eam αa Β 11 f'Hin <μ 16 ιli:;sί
milia R G similia Β L I *** Diel!l, 
yg}. gr. 18 (sic) ιli>'cas Diel!l, ,·gl. gr. 
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>>καi r[;κοδrlμησυ. πύ(!γοι• tl' μέσψ 
' -αι>του«. 

1\.ιιτ' ύ.μrι οτf(!Οt'ς δf τοvς HJ · 
:το ι•; <ι:LΙ'όμοιοJ') 

5 ΠF(!t τώι• κιι(!:rιίJι• ί./γηαι τ οίο ύ.μ

:τF).ώι•ο;. 

:ταρa μiJ• τι'[J • 1/σat~ι 

10 δτι >>lμειι•α τού ;τοιiΊσιιι σταrrυ
ι.ψ, καi έ:τοίησπ• ι'ι.κάι•Dα;<<, έι• δi 

ηj τού εvιιγγF/.ίου :ταuαβοί.jj σα
ψίJς οvχ ύ U.μ:τεί.wι· κατηγορείται 
ώ; μι) δεδωκι;Jς τοv; Κu(!ΠΟVς 

15 t~γγίσαι•τος τοίί κιιιροϋ αύτών, άi.i.' 
οί γεωργοί, οϊ καi ί.aβύντες 

τοvς τού οίκοδεσπότου δούί.ου; 
δν μiν έδεt(}αι•, δν δi ά;τέ

κτειι•αν, δν δi έί.ιΟοβόί.ησαι•. 
20 κai ψ·ίκα άπέστειί.εl' iίί.ί.ους 

δούλου; ;τ,}.είονας τ6)ι• :τριίJ

τ W1', ;τ,ά/.ιν Ο ί γ εωργ Ο t Κuτηγο
ροϋιοται ποιιjσαιιτες α i:το ί; ώσαύ
τω ς. 

25 καί τρίτοι• δi οί γεωργοi 
γο(!οi5ι'ται εl:ιύι·τε; · ούτό; 
ό κί.ηροι•όμος · δεύτε 

κατη

έστο• 
' α:το-

κτείι•ωμεJ' αvτο1' καi σχιίΊμει· 
τ-ι)ν κληροι•ο,ιιία1• αvτοϋ καΙ 

30 έκβα).όι•τες αύτό1• έξω τοίί άμ · 
;τ,εί.ίίιJ•ος καί άποκτείιιαιτες αvτόι·. 

καί έν μiν τίp • Ησαtq. αvτιp τι'[J 
άμ:τεi.ώι•ι άπειλεί ό ί.όγος λέγω ι·· 
»άφελιίΊ τόν rι:ραγμοι• αvτοϋ καi 

10 Jes. 5, 2 - 3! Jes. 5, 5f 

dί:;siιnilc autcιn: 

φιοηiωη i11 Esaia cruidem 
ipsωu Yineaω accιιsat pl:ll1t<ιtor 

cliccns: 
>•expectaνi, ιιt faceι·et ιιΥωη, fecit 
aιιtcω sμinas«, ίη evangclio aιιtem 
ιnanifcste ιιοη vinen <ιccnsatιιr, 

qιιasi φιac non clederit fructus 
in tenψore sιιο, sed colωιi, qιιi 
sιιsceper·ιaιt et l)atrisfamilias ser
ι·os 

contιιnιeliis adfecerunt dinι·sis, 

novissime et ipsum filium patris· 
faιnilias 

occiclel'Unt. 
iteι·unι iιι Esaia ipsi vmeae ιnina
tur <νeι·bιιιn) dicens: >>anferanι 
saepeω eins et erit iιι ι·apinaιn, et 

3 δe υ δι) :\1 Η ! (άι·6μοιοv> 32 ip;;a G" ip:;e (Gc) L 33 (\·er-
Κl, Ygl. lat.. 16 οϊ καί ΚΙ, \·gl. lat. bιιm) Koe, \·gl. gr. 
ούτοι :\1 Η 26 (ώ;> εl:τ6ι•τε; Koe 
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lσται είς διαρπαγψ·, (καΙ.) καΟε/.ώ 
τοv τοίχοΙ• αύτου Καt έσται είς κατα
:ιάτημα. 
καi άvήσω τοι· άμ:ιελώvά μου, καi 

5 ού μη τμηΟfι ούδέ μι} σκαψfί, καi 
άΙ·αβ1/σεται εlς αύτο1• ώς είς χέρ
σοΙ' ϋ.κaι•Οωι. 
άλ)iι καi δτε »ταίς Ι'εψέλαις« έΙ•τε
λεί(σΟαι iπαγγέλλε)ται »τού μη 

10 βρέξαι ε/ς τΟΙ' aμπελώι•α vετόνιι, τcp 
άμ:ιε/.ώνι aπειλεί, 
δντινα ό προφ]της εlπενεl1•αι τον »του 
'Ισρω)λιι οlκοΙ• καi το ι• »aι•Ορω:ιοΙ' του 
'Ιούδα«, μ1} :ιοο}σω•τα τοv καρ:ι6ι•, 

15 τι)ν »κρίση•« καί η)ν δικαιοσύ1•ψ•, , I δ, , , .Q , , 
:ιοιησω•τα ε ακω•·υας, την »αΙ•ο-

μίω•ιι και την »κραvγ1}νιι. 
έ1• δέ τψ εvαγγε)ίφ τον μέν aμ
:rε).ώJ•α ούδέν εύρίσκομεν :ιάσχοντα, 

20 ά).).' (εί δεί οf5τως είπείν) μϋ./.).ον 

:ιρω•οούμεΙ'ΟΙ' τοϋ φέρειν τούς οlκεί
οvς καρποvς τιp οίκοδεσ:ιότrι · :ιρο
Ι'Οών γaρ ΟVτος τού aμπε/.ώι•ος 
αί'ρει τών προτέρων ' ' αvτον ' ' απ ο 

25 γεωργώ1•, 

οϊτο•ες Ο.."τοκρίι•ω•ται τιp σωυjρι 

:ιυΟομέΙ•φ καi είπό1•τι όταν οi>ι• 
30 έJ.Drι ό κύριος τού aμπεl.ώ

Ι'ος, τί ποιήσει τοiς γεωρ
γοί; iκεί1•οις; καi ).έγουσιν, 

είτε ύπο τοϋ λόγου καl τής άκολου-

destrna1n 1naceriam eins et crit 
in conc~1Icationenιιι 

et cetera, 

sed et ( cnnι) »nnbibnsιι promittit 
se man<latnrUJn, »ut ne snper 
vineam pluantιι illanι, 

qnae fnit secundum proplιetanι 
>><lomns Israel et l10nιo Indaιι, qni 
nullnJn fructnm fecerunt. 

in evangelio antenι vineam non 
inveninιns aliquid patientem, sed 
a<lhuc et provisionenι <lei conse
cnt.aιn, nt possit frnctus suos 
patrifanιilias d.a1·e; 

a blata est eninι a colonis malis 

et <lata est genti ιneliori. coloni 
aιtteιn οηιηeιη snscipinnt iraιn, 
<licentes: 

cunι eninι venerit pate1jamilia8, 
tnal08 tnale perdet, 

sive ratione ve1·bi coa.cti et con-

Sff Jes. 5, 6- 12ff Ygl. Jes. 5, 7 

1 (καi) Koe, yg\. lat. η. LXX 
8 έJ•τελεί(σfJαι έπαγγέ)J.ε)ται ΚΙ, Ygl. 
]at. 21/22 οlκείοvς] lδίοv; :\Ι 

33 άκoi.ovfJίa; + parabolae ]at. 

8 (cιtm) Dielll, Ygl. gr. 
< L 30 enim cnm L 
exzerpiert llier 

26 est 
29ff lat. 

777 
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{)ίιις ΙLΝιγκιι;ι)μFΙ'ΟΙ t·ίτF ΚUl aκω•

ΤFς ( ίι.' οίΙτω; ι· ί':τ(ιι) 

TU :lf(!l fii~Tώι• :r(!ΙJf{ ΙιτF{rιι•η·;. ιfις 
aψι κιικοvς κιικι';Jς άπο).t:σFι 

5 ό κύριn; τοϋ iΊ.μ:τFί.ι';Jι·ο; li.Oι;JJ' 
τοv; γl'ωργοt~:;. 
κ α ί :τ(!ΟJ'οούμl'Ι'ο:: τοϋ άμπl'ί.ώι·ο; 
έκδώσl'τιιι. ιιvτύι· ι1λί.οι; γΙ' ω(!
γοί;, 

10 ο ίτο•ες άποδώσουσιι· ιιύτιp 

τούς καρποv; έι• το ί; κ ιι ι(! ο ί; 
<.ιt~τώι•. 

άλί.a κιιί iι• τφ Ίε(!φί~ι άκοί.ούΟω; 
- ~ \ ., .. ' , β •. 0. 

τφ >•ο γαρ αμπl'Ι.ωι· κtψιοv σα ιιωυ 

15 οίκος τοϋ Ίσψιιίλ lστι, καl ύ.ι•Ορω
πος τού 'Ιούδα ι'Ι'όιrvτοι• 1}γαπημέ-
1'ΟJ'« 

Ι'i(!ηται Π(!Ος τ οι• άμαρτάι·οι·τα λαόν. 

>>έγώ δe έιrύτεvσά σε aμ:r:Ι'ί.οι• κιιρ-
20 ποιrόρον πύ.σαν άi.ηfJt1•ψ•<<, 

καί άι•άί.ογοι• τιp >>έμειι•α ίι•α ποη}σ17 
σταφvί.ι}ι•, έποίησε δi άκάι•Οας« καί 
τιj) >>έμεΗ•α <τού) ποιίjσαι κρίσιι•, 
έποίησε δF. άι•ομίω• καi ού δικαιοσύ-

25 ι•ηι• άiJ.a κραvγ1}ι·« τό 

>>πώ; έστ(!άφι<ς> είς πικρίαν, 'l 
άμπελος ή άίJ.οτρία ;« 

Οvκοϋ1• ό(!ij.; έι• μeι• ταίς προ
φητικαίς ί.έξl'σι τόν λαον λεγό-

30 μει•ον είι•αι άμπελώι•α καί τον 
φvτεύσαντα α-ότοΙ' ά.;τειλοϋι•τα καl 
λέγοι•τα αύτφ · 

scψιcntin ρηrιι lιolnc ΗΪ\'C nolcntcs 

proplιctnvcrnnt <l<> sc, φιοηiιιΠ1 

cιιηι ι·enerit 1nrιlo.'J ιιιrι/e perιlet, 

ct Yincne facicns proYi:;ioneΠ1 αliis 
cιιιη ιlιιbil colonίs. 

itenι conseqncnteι· ct Hicrenιias 

<licit a<l (}Jeccantenι:. }Jopulιιιn: 
>>ego plant.aYi te Yineam fι·ucti
feraιn onιnenι Yeranι: 

<JUOmo<lo conYersa es in aιnaritu
<linenι, vinea aliena 1« 
vides ergo, quonianι in proplιetis 
}Jopnlus lu<laicιιs Yinea adpellatιιr 
et conιnιinatio pat.risfamilias con
tra Yineanι fit, 

14 Jes. 5, 7 - 19 Jer. 2, 21 - 21 Jes. 5, 4 - 23 Jes. 5, 7 - 26 Je1·. 2, 21 

3 αύτών v αύτών :\Ι Η 7 τού 
dμ:τεϊ.ώνος < Η S έκδόσεται :\Ι 

22 σταφηϊ.Υ}ν Η 23 (τού) ΚΙ, vgl. 
LXX 26 έστράφη(ς) Lo 31f αύτόν 
ά..-rειλοtίντα αύτόν καl ί.έγοντα• :\1 

7 prons10nem faciens L 
18 (peccantem) Diel1l, vgl. gr. 27 vi· 
neae alienae G L 
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)Jaφε}.ώ τό~· ψ!ο.γμόv αδτοϋ, καi 
έσται εlς διαΙJπαγι)ι•« καί τά ί.οιπά, 
έ1• δέ ταί; εύαγγεί.ι:καίς ούδεμίαν 
μέ~· μέμψιι• προσαγομέ1•ψ τιΞJ ά.μ-

5 πεί.ώι•ι πϋ.σω• δέ τοίς γεωΙJγοί;, 
καί πρό; τιp μηδεμίω• είι•αι άπειί.fjι• 
τιίι άιιπελώΙ't καί πηόι•οιαv αύτοϋ . ' ~ 

γιι·ομέι"ψ, ίι·α διδιp τψ οίκοδεσπότn 
τούς καΙJπούς έ1• τοίς καιΙJοί; 

10 αύτιίιι•. 
' • ~ δ ι ' ' 'R και οι•κ ο.ι• υι·ιιιο. τηι• ακριf'ειαv 

βουί.όμ ε1•ος σιίισαι ηjς εvαγγεί.ι

κιjς γραφιjς. τρω•ιίι; παραστi'Jσαι δτι 
' .. ' ~ ... \ ..χ ' .... ' , 
αμπει.ωv ο ι.αο; "''· αι.ι.α μη:rοτε 

15 ό κατά τό εvο.γγέί.tΟ1' άμπεί.ώι• 1J 
βασιλεία έστi τοϋ fJεοϋ, 1} αδτι) 

(οl,ιιαι) τι•γχάι·οι•σα ηj τιϋι• γραιμϋι• 

μετ' έπισκοπιj; fJεοϋ διδασκαί.ίrι-. τό 
γάρ άρfJήσεται άφ' ύμώι• 1} 

20 βασιλε/α τού Οεοϋ καί δο
fJ1}σεται έ{)ι•ει ποιοϋΙ·τι τοv; I 
καρποv; avnj; 
έπιφερόμει•οι· τtί πεΙJί τού άμπε
ί.ώι•ος πuρuβοi.!ί 

25 σαιμίι; (οlμαι) δηί.οί τά μυστιjρια 
τijς τοϋ {)εοϋ βασιί.εία; ί.έγεσfJαι 

εlι•αι τόι• άμπεί.ιίιι•α, 

δr έφ~τεvσεr ό οΙκοδεσπότης 
ίl.ι•{)ρωπο;. τοϋτοι• δι) τόι• άμ-

3U πεί.υ'Jνα, 
όι·τα (ώ; οl,uαι) 1·ό,ιιοι• καί προq;ι}
τας καί πάσαν τι)ι• {)είω• γραφψ•, 
έξέδοτο ό κ~ριο; τού άμπε
λι!ίι•ο; γεωργοί;· προτέροι; μέι• 

35 τιp ί.αιp έκείιψ (καi γάρ πρώτοι 

1 Jes. 5, 5 

11 δι."'Ι•αιτο (ό) Koe, ,-gi. lat. 

in e\·angelio autenι οηιηhιο ,;nea 
non culpatur sed eiιιs coloni. 

et qui nιlt eYattgelica Yerba 
caute consi<lerare, ne<Juaquaιn po
t.erit clariter adpro1)are, quoniaιn 
,;nea })Opulιιs est. se<l ne forte se
cιιnduιn eYangeliuιn Yinea regnιnn 
cst dei, id est doctrina, quae 
pι·oyidentiam lιabens dei scrip
·t.nris inserta est sanctis. quod 
enim <licit·: tollet-ur α vobis rerμιu?n 
dei et dabitur genti Jαcieηti frιιc-
tιt?n. eι'us. 778 

ιnanifeste (sicut arbitror) <leιnon
stt-at tn~·steria regni dei 1:ineωn 
esse, 

id est legeιn et })fO})hetas et ont
nes diYinas S<ΨΪ})turas, quanι trα
didίt dωιιinιιs ι·ineae })t'itnuιn qui
del11 cοlωιίs pοι)ιιlο illi pt·iori, 
<JUonianι et prinιis »Cre<lita sunt 

11 et κι, ,-gl. gr. se<l χ 

32 quam (ι!. h. ,·ineam) κι, \'gi. gr. 
quas χ 
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>>f~;ιιστFvι?·ιισω· τι~ ί.ι)γω τοv Οεοι:;«), 

δft•τf(!fJΙς δέ ΝJι·ει ;ιοιο;;ι•τι τοi•:; 

κιι~:;ιυ ύ; Ut'τ η;. ηj ι]:ι;ιj τιίιι• 

ΗJι·ιίιι• t!κκί.ησί~ι. ι.lί.ί.' έργω• έ~ο-

5 μαί.ίσιιι οt-::τω Ι'οοt•,ιιέι·οv τοίό κιιτιί 
το FVαγγέί.tοΙ' 
άμ:ι:εί.ώι•ο; τι:ίι• :tΕf!LτF·ΟέΙ•τιι αυτφ 

q (! ιι γ f1 ι) ι•. οί:Μι• :ι:άσΊοι•τι.ι ό:ι:οίοι• 
(ό) t!ι• τι~ Ίlσrιίι~ q.ριιγμό;, ;ιερί 

ιο ού γέγρα:ι:τιιι · .. ι.ιrμί.ώ τοι• qραγμοι• 
αύτοϋ κιιl έσται Fi; δtιι(!:tιιγι}ι•ιι, 
καί τι}ν όρt•ΊDείσω• έι· ι.ιύτ<~ ί.η
Ι'ΟΙ' καl τόι• οiκοδο,ιηιΟέι•τu :-ιύργοι•. 

Καl Ο(!α. εi δυι•άμεΟι.ι τι)ι• μέ1• 
Ηί κατa τι}ι· Οείω· γραq ι}ι· ιιι·σιοί.ογίαι• 

τόι• άμ:ι:εί.ιίJι·υ. t·i:ι:είι•, τόι· δέ 

άκόί.οvΟον τιί άί.1J"Οεϊ g:vσιοί.ογί~ 
βίοι• έι• άρετfj κul καί.ί.ίστοι; ήfJεσι 
καρ:ι:οrrοροϋι•τα. ί.έγειι• είι•αι τόι• τού 

20 άμ:rεί.ώι•ο; κα(!:tόι•, τόι· δέ ί.ογικόι· 
τό;ιον καί :ι:ό.ι• η) γράμμα τιj; 

γραφj; τόι• r ρ α γ μ ό ι• είι·αι τοϋ 
άμ:ι:εί.ώι•ο; :;ιερικεί,ιιει•οι• lξω·/}ει• ώ; 

μι} κατο:;ιτεύεσfJαι τοί; έξωΟει• τόι· 

25 άμ:-ιεί.ώι•α καί τόι• έι· κρv:ι:τψ 
,. ' ' - 'δ'β'{} μαι.ιστα καρ:;ιοι· αυτου, το ε α ος 

*** nj; δεΊομέι·η; τοv; καρ:;ιοv;τού
τους ψυ'Χιϊ; :ι:ό.ι· έ;ιι:rόί.υ.ιοι• ά:-ιο
βαλούσης τι}ν όρvΊΟείσαι• εlι•αι έν 

30 τψ άμ:;ιεί.ώι•ι ί.ηι•όι•. 

clo<ιuin cici·. sccιιnιiί:; aιιtcιn gι•ιι
tίbιι:; fιιcicntil)u,.; frιιrtωιι, 

cιιiu!'; ,·ineae :;acpes ιιiiΙil talc 
}JatitUI·, qιιalc scriι)tιιιn c:;t in 
ιιrοι)Ιιeta diccnte: ··aufeι·aιn sac
penι cίιι:; ct erit ίιι rιφίnalll«. 

\ϊde ergo, ιιc forte nat.uι·ali 

ratione Yincanι possunιus cli
cere ωnnia eloquia dei, conse
qnenter autenι secundιιnι eancleιn 
naturae ratioιιenι Yitam in
reprelιensil)ileιη hοηιiηιιnι et ιno
ι·es sι)eciosissiιnos fructus ipsius 
Yineae, ipsas autenι scientias et 
( οηιιιes. -litteras scripturanιnι esse 
Yineae saezJe?n extrinsecus circιιnι
positaιn, ιιt non ,;deatιιr Yinea ab 
eis cιui foris sunt, nιaxinιe fructus 
eίus qιιi sιιnt in abscoιιso, pro
fιιnditateιu autem eloqιιioruιn dei 

torcιιlar csse Yineae eins, 

ι Rδm. 3,2 - 10 Jes. 5, 5 - Η-611,28 Ygl. Π 244,9-245, ί 

3 αύτi/; ΚΙ αι'ιτοv :\Ι Η !Ι (ό) 

φραγμό; ΚΙ . . . rrραγμόι• :\Ι Η 

Η εί] ιιe fcrte lat. 1 ί άί.ηθεί] euιι

de?ι~ lat. 2i *** Koe, Ygl. lat. 
28.29 ά.-τοβαί.ί.ούση; Π 244. 13. <loclι 

s. Hss 

i :<εψeιι μ sepi;; χ Η ff naturali 
-eloφtia <lei] Jat. la,.; τήι• μέν κατcί 

τι)ι• φvσιοί.ογίαν θείαι• γραφιίν? ι;; pos
simus L ι6 omnia ~-* < L 
ιs.- ΗΙ inreρrehensibilem χ* reμι·ehen-

sibilt•m !? 21. 22 f'Cientias et · om-
nes> Dielιl. ,-gl. gι·. >"Criρtnra;ι et χ 

26 2i profnnditatem ΚΙ profιnι<litas χ 
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5 
ό δέ οίκοδομηΟεiς Εν τιp ύ.μ:r.eί.ώνι 
:r.vργο;, ίιι•άστημα έχωι• καl δίαρμα 

καί vφο; ύ:r.έρ τόν ίιμ:r.εί.iί'Jι•α καl 
τόι• q:ριημόι• καί τi]~· ί.ηνόν, ό 

10 :tε!!ί Οεοϋ (οίμαι) ί.ιJγο; έστί, 

1•αό; ιι1J• τοϋ έJ' αύτψ Dείοv 1•οϋ. 
καί :r.ερί τοιούτου ι·ομίζω ί.εί.έχ{)αι 

15 :r.ύργου ύ:τό το ϋ σωτijρο; 
τό 

' ~ι: ~ - β • ' ' ητι; ε~ υμωι• οvι.ομειΌς :r.ι·ργον 

οίκοδομr]σαι ούχί :r.ρώτοι• ψηrιίζει«, 
eί δύι•αται {)εϊι•αι τόι• Οεμlί.ιοι• καί 

20 έκτεί.έσα.ι, >>ίι·α μι)<< >>ι'ίρξωι•ται οί 
Οeωροϋντες έμ:r.αίζειι•« τιp μι) τε· 
ί.ηώσω•τι; διa γaρ :tα!!αβοί.ιj; κίι

κεί δοκεί μοι ί.έγεσ{)αι ϋτι μέίJ.ωι• 
Οεοί.ογείι• σκό:r.ησοι•, εί δύι•ασαι 
~ r: , , I ., ~ - ~ 25 αρ .. αμει·ο; :τω•τα α α;ταιτει σε ο 

ί.όγο; είς {)εοί.ογίω• τεί.ειιίJσαι, ίι•α 

lo'J ίιο~άuει·ο· τώι• η-ι· εi:σεβeία· -~ ' ~ ., ., 
δογμάτων άτεί.ij κα.ταί.ί;τnς τόι• :r.eρl. 

Οεοϋ :r.ύργοι• καί στεqάι·ψ αύτιp 
30 ,ιοί έ:r.οικοδομι]σn; · εί γaρ στεq:άι•ψ 

ούκ έ:r.οικοδο,ω}σει;, :r.εσeίταί τι; 
ά:r.ό n/; :r.ερί fJεοϋ ένι·οία.; καί ά."tο-

1f Ygl. Rδm. 3, 2; Hebι·. 5, 12 

!Οι τό11] ipsa1n lat. 10 θεού 
+ et de dispe1ιsationibus Clιrίsti lat. 
19 δύΡαται + pritιs lat. 32 έtΨοίrι; 

+ scanιlalizιιttιs lat. 

in quen1 qui profecernnt de elo
qniis dei et facti sunt perfecti 
fructus eoru1n, infundnnt studia 
sua qnasi fructus qιιοs cle ipsis 
eloquiis collignnt .. 
tzιrre1nauten1 aedificatan1in (Yin-) 
ea, ascensun1l1a benten1 et etninen
tiaω et a]t.itndinenι super ?.!i

neant ipsa1n et saepeιιι et torcular, 
aestin1o verbutn esse de ipso 
deo 
et de dispensationibns Cl1risti 
et tenιpluω divini sensus qni 
l1abetur in eo. et de tali turre 
puto dicere salYatoretn 
in aliqιιo loco eYangelii: 
>>quis vestrιιnι volens tnrre1n aedi
ficare non pri11s conputat~, si 
potest prius ponere fundamentun1 
et consunnnaι·e, i>ne forte« »incipi-
ant Yidentes deridereιι eunι qui non 
ωnsutnmaYit, *** qιιonianι qui 
nιlt dicere de deo, debet consi
derare, si potest incipiens ωnnia 
c1nae quaeruntur circa dei ex- 7ί9 
positioneω consnnnnare, ne forte 
incipiens clogn1ata pietatis in
perfectηnι relinc1uat turretn de 
deo et coro11an1 non superaedi
ficet ei; si eniω non superaedi
ficaYerit ei coronatη, cadet ali
qnis ab intellectu dei scandali-

1 ί Lιιc. 14, 28f 

1 qnetn (al;;ι nentr.) Diel11 qιιοd 
Koe quam χ σ (Yin)ea Diehl, 
νgl. gr. 16 aliqιιo χ* eo !! 22 *** 
Koe, \·g1. gr. 28 tnι·rem + verbi 
Β ...L \'erbo L 29 30 sιιperaedifica-
νf!ιit :!-'* aedifica\'erit L 
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Dω•είται. τrι;;τοι• ι'Jι/ τόι• (ό'J; ά:zο
ι)εδιύκιψει•) ιlμ:rt·ί.(iH'ιJ. Ιξ/δοτο 

γεωQγοίς. τιfι:r(!ιj ιjμιϋι•ί.ιιιp.δι?ει);. 

5 καί ιΊ.:zεδιί,ιιηrτtϊ' t·i; τιjι· έιωτοv 
:τεριω:rψ·, δοv; ά.g.ο(!,ιιύ.; τοί; γεω(!
γοίς, iξ ιbι• αi-τrj; iq.ύτεvσε κιιί 

:zεριέι?ηκε. καί ι;)(!vξε κιιί ι:Ίκο

δόμησε. TOV 'Jfi]EII' τοvς ΚΙL(!· 
10 :τού; έι• τοί; καιροί:; αvτώι·. 

·ιjγγισιιιι ,ιιέJ• ο·vι· κιιΟ' έκαστοι• οί 

καιροί τ ιiJ ι• κ α(! :r ώ ι·. οlμιιι δ' δ τι 

καί (γε1•ικιϋ;. · όί.φ τιp ί.ιιi[ι. τό δέ 
iγγίσιιι τοι\; κιιι(!ού; τών κιιρ:zιiJv 

1 ;; ά.κριβώς μέι• ι)ιηγιίσασΟαι έξεω; 

μείζω•ό; iστιι· 1j καΟ' ιί,ιιϋ.; καί 
κα(!δίας :τοί.ί.ιp καΟιιρωτέρα; καί 
διο(!aτικ (ωτέ(! )ιι; :rrιρ' 1ίμϋ.;. δμω; 
δ • • δ' , β • - .• 
ε κατα vι·ιιμιι· ε:τι αι.οι',ιtει• ουτω; 

20 τip τό:τφ, άρξάμει•οι ά:ιο τώ~· κα

θένα. 

8. Παί 1•οείσΟω iι• έκάστη 
25 ψvχfί ό λόγο; aμ:τεί.ος :zεqυτεvμέι•η 

ύ:τό τοϋ οίκοδεσ:τότοv, καί ά,ιι:τεί.ώι• αί 
ίιq;ο(!μαί :τάι•τωι• :τοjι•1 dι•αγκαίωι•εl; 

' β"' ' .. , ... σωηιριω• :τρο ι.ηματωι•. ωσ:τερ ουι· 

έπί τοjι• ύ.μ:τέί.ιιJJ' έστί τι; κα.ιQό; 
30 δτε lκqύει q·ύi.i.a. καί lii.i.o; ίiτε 

τύ.; άQχύ.; τιϋι· κu.ρ:τi~ι· δείκι•t•σιι• 
n β ι ' ,Λ.. .., ,.._ 
ετι ρu.χειu.;, και ιιι.ι.ο; οτε κυ:τρι.,ει 

τύ. δειχΟέι•τu., (καί ύ.ί.ί.ος δτε όμ-

Sf gr.ι.:ίίrzt? 13 /γεJ•ικώ;> Κι, 
Ygl.lat.. 18 διορατικ/ωτέρ)a; κι Koe, 
διορατικιjς :\Ι Η 19 κατά + τι)ν )I 
2! έν < :.\1 2iJ ί.όγο; + quasi ιat. 
26 καί Koe 1j :\Ι Η 27 · τώι•) Diel11 
33/ΙΗ (καί-ύμpακί:ει) ΚΙ, Ygl. ιat. 

zιιtιιs ct ιnorictur. IΙΙιηι; ι:ίηerιηι 

tι·rιιliιlil ι·οlοιιi8, iιl c~t fJιψulo antc 
ιιοs, 

taω ι;ιιcenlotil>us φιιιηι laiι~i~, 

et ρrofecl7t.'i/ e.osι ιι<l suιιιη tJro
spectioneιn, <lιιη~ occasiones cο
lοιιί.ι:; ex eo, φιοr.l ipsc μlant(ι-

1:it ct ciιηωψο.sιιil .'i/aeρenι, et fodit 
lorcιιlar ct aeιlιjicrι ι-ίt tιιrre111, pro
fei·cncli fructιιs, c·nnι n<lpι·opin
qnassct teιnpns frnctunιn. acl
I>l'OI>inφΙant eniιn ct sccundιιnι 
ηηιιιηqηeιηcιιιe qnirleιn tenιpora 

frιιclιιιηη, }>nto anteιn et gene
ι·aliter pο1>ιιlο uniYerso. aclpro
I>inqua tioneιn a uteιn tenιporis 

frιιrtιοωι expωιeι·e Yeι·e sicut est, 
sιφra nostrιnn ingeniιnn est et 
corclis e::;t (nιιιltο;- ιnunclioris *** 
taιuen secnnduιn Yirtιιtenι no
st.ι·aιn incipiιnns lιoc ιnoclo inci
I>ientes secιιndnm ιιnunιquenιqne 
Ιιοηιiηιιιη. 

8. Ει·gο intellege ιnilιi in una
cιuaque aniιna ψ1asi ι·ίιιeωιι Yeι·

buιu clei ι>lantatιιιn; Yinca eniιu 
occasiones snnt οιηηίηιn pro1>o-. 
sitionωn, c1uae necessariaesunt ad 
saluteιn. sicιιt ergo in ,·ineis est ali
qιιod teιnι>ns qιιando pιιllulant 

froncles, et aliud teιnpns qnando 
ι>rincipiunι (adlιιιc ι>aι·yuιn frnc
tιιs demonstrat, et alind quanclo 

;) 6 ιJrospectionε-nι χ* perfec
tionem L ιJrofectionε-m μ 19 (mnl· 

to,· Dielιι, ,·gl. gr. I ***κι, ,·gl. gι·. 
3U,.'31 ριιlluιa{n)t -φtando {R) G {Β) 
< L 32 (a(llntc paryιιm) Diε-11l 

κι, ,·gl. gr. a:J ιlet11011Strant L 
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qακίζει) καi ύ.ί.ί.ο; δτε :τερκάζει, 
κιλl iΊλλος δτε καιρός έστι τού 

τρυγάν I τeτεί.ειωμέι·ου; τού; κ α ρ
:τούς καi έτοίμους προς το φέρειν 

5 οίι·ου ποιότητα - οί'τως ό μeν πρώτος 
τιίjν ιlι•Ορώ:τωι• τιj; ζωιjς Καt[!ο; κατa 

τι)~· 1•η:τιότητα έχέτω τι)ι• ϋ.μπεί.ω• 
ούδi~· :τερικει,ιιfνψ άί.ί.a μόι•οι• έχου
σαν το ζωτικι)ν. εlτ' έπaν ό ί.όγο; 

10 σιψ:τί.ηροϋσΟιιι ί1ρχηται, ό καιρο; 
έστω τijς πρώτη; άι•Οι}σεω;, δσοι• 
δi :τροκό:ττει γεωργουμέι•η 1} ψυχι} 
τοσούτον καi ό γεωργούμεJ•ος άμ -
:τεί.QJΙ' 

11> 

δείγματα φέρει μeί.ί.όι•τιΙJΙ' βο
τρύωι•, κυ:τριζόι•τωι• μiν καi όσμι)ν 

::ω εύωδία; (μεί.ί.ούση; άρετι];) ιμρόν

τιω• κατ' άρχά;, i1στεροι• δe ι}δη καi 
όμq:ακιζό}·τωι·, ότε κακία μiι• <~·εό
τητι έJ•)εστιι• ούχ ή -:tαραμέι•ουσα 

δe άί.ί.' 1} ά1·αγκαίω; ύφισταμέι·η 
2.3 

καi οl·δέ-:tοτε ι•ευομένη έ-:ti το χείροι•, 
άί.ί.' άεi (εl δeί ούτω; όι·ομάσαι) 
έπ' άρετι)ν όδεύουσα. 

3ο έaν δe :ταραμέη] 1} κακία, καi 

μι) χρησώμεΟα ό)J.rι ώ; έ-:t' άρετι)ν 
διι)δφ άεi αύτι)ι• έ:τl τι}1• έπ' άρεηj 

:τροκο:τι)ν ϋ.γοιοτε;, γί1·εται όμq:αξ, 

6 τώ dνω Η 11 dι•θίσεω; :\1 
12 ψvχι) + ptιeri ]at. 18 με)J.όι•τωι• 
Kl, ,·gl.lat. μiiiJ.ov τών :\Ι Η 19 μέv + 
adlιtw lat. 22 ότι Η : (ι•εότητι 

lv )εστιv ΚΙ, ,·gl. lat. :Η ίοq;ισταμέι•η 

+ propter uetate-ιι& · Jat. 30 :rαρακει· 
μέιιη :\1 31 diJ.' a)J.n las lat. DieiJl 

florent quae sunt demonstrata, et 
aliιιd qnanιlo aceι·bescunt frnc-
tus, et aliιιd qnando variant, et iSO 
al ind quando vinιlemiandi est teιn
pnsfructu.s})θi'fectos et paτatos ad 
praebenclunι vinιnn-in lionιinibus 

itaqne pι·innnn vitae teιnpus est 
secunιlnιn infantiam, et est tnnc 
vinea nilιil ostendens nisi tantnιn 
lial)ens in se < vi)talenι viι·tutelll. 
cnιn aιιteιn coeperit posse loqui, 
tenψus est gerιninationis, quan
tunι antenι })ι·oficit aniιna })Ueri 
O})θrata, tantuιn et vinea quae 
O})eratuι· 

in eo. id est verbunι dei, ιiatura
liter inplantatnιn proficit et 
producit indicia botι·ionιnn futu
ι·arunι, floι·entiuιn quidem adlιuc 
et oclorenι suavita.tis (futurae 
Yiι·tιιtis) in pι·imis dantiuιn. po
stea auteιn ct ~ιcerbescunt, quan
ιlo ιnalitia qιιiιleιn est ίη inven
tute non antenι pel'lnanet, sed 
necessaι·ie SU})erveniens est 
propter aetateιη, 

sed (ιιt ita ιlicanι) seιnper ad vir
tutenι pergens. 

:) fructιιs < L 10 (Yi)talem 
μ, ygJ. gr. 12 germinationis χ* 
generat.ionis μ 18 fnturarιιm Dielll, 
ygJ. S. 60ί, 12ff. liff futnrornm χ 
30-33 lat. lιnt miJ3,·erstanden u. 
umge;;tellt., η~ Ι. S. 60ί, 4- 6 Die111 



::\lrιttlι. 21, 33 43 Τοιιι. ΧΥΠ. R. !J 607 

5 

ίJι• f{αγώι• τις κατά τον Π!!Οf{ ιίηιν 
αίμωδιr7. 

ι}:ιί :rλεioJ' δέ τις :rροκό:ττι,JJ' οίοJ•εί 
περκά~ουσω• μέι• οί.οδέ:rω ι)έ τε
τεί.ειωμf~·ηι· 1χει τι}ι• στιψυί.ιίν. 
i_!στι δΙ τι; (κιιi. ·μετά τιjι· Π(!ΟΚο:rιjι• 

ιu κατάστασις σποι·δαίιι, δη· ιj γεωρ
γηΟείσιι ι1μ:tελο; qέψι τι)ι• κuρ:τ,ι;ι•, 

Ρύτnt•α .. - ιlγά.:τι1·- τεί.t·ίυυ- κιιi χιιna· 
... - '!11 ~ • - ~ 

κιιί είριίι·ψ; καi μακρυ-ι?υμίιις καi 
τοjι• i.oι:tιiJι•, ίl :tιιρά τι'[; ιl:·-ιυστι;ί.φ 

15 κιιτείί.εκτιιι κιιί έι· μυρίιιι; iiλλαι; 
γρrψαί;. έστι γάρ τι; βότρυς κατά 

τι) »μακιίριοι οί :tτωχοl τι'[; :τ,ι•εύ

μιιτι<< κιιί il.i.i.o; κατa το •ψιικάριοι 
οί :rει•Dοvιοτt·ς(( καΙ iii.λo; κατά τό 

20 >ψακάριοι οί :tρrιείς(( καί iii.i.o; κατά 
το »μακάριοι οί είρηι•ο:tοιοίι) καi 

ύ.ί.).ος κατa το »μrικάριοι οί καθαροί 

τfί καρδίφ<. καί τί με δεί καταί.έγειι• , ., , - - Ρ, 
τους αιτιου; τωι• μακαρισμωι• ο-

25 τρυα;; τιιϋτα δέ l:tί :rί.είω• έξιίτασιι 
ίlτε το ότε ?ίγγισει• ό κιιιρος 
τιiJι• καρ:tώι•, ι•οιjσιιι καΙ σα
q:ψίσαι Dέί.ι•JΙ'. 

30 9. Τοϋ οίκοδεσ:tότου δέ έστι 
(μόι'Ου) 

κuί τιj; θε{uς i:τιστt}μη; ιιVτοϋ 

<ιunιn Hi φιίs ιιιnnιLucn \'crit se
ι:nnιluιn pι·ιψlιetηιη, olιstu ρcsccrc 

fnι·it ιlcntcs. 
si nntcιn nωι cιι fnerit ιι~ιιΗ, seιl 

sclllJ1eι· <ιnnsi pcι· ιιlίnηι Yiωn 
aιlιlncnt cιιιη nιl Yiι·tnteιn, cx 
μnι·tc inciμit Ynriιιrc, non η nteιn 
Ct 1\ΥΗΙΗ ]ιιι )}et peιofectanι. CSt 
ttntcιn ct post ρι·ofect.nιn stntus 
ιιliφιiι-~ Htnιliosns, φιanιlο Yinea 
0}1eι·n ta fnιctunι profeι·t nHιtn

ι·uηι et :>tuιliosιιs l>otι·ioncs, ιli

Yersas at.qιιe perfectas caritιιtis 

et gaudii et pa<'is et longaniιni
tatis ccteranιωφιe Yirtιιtuιn, quas 
apostolus ι·efcrt ct nιultae (ttliae) 
scriptιιrae. est eninι ali<1ua l>ot.rio 
secιιnιluιn qιιοιl scriptιΙin est: 
))beati ι)atφeι·es spiritιι(( et nltera: 
»beat.i qui lugcnt.. et alia: >>beati 
ιnanι;neti•< et alia: >>IJeati paci
fici(( et alia: .. beat.i ιnundo cοι·ιle<ι. 
ct. φtid necessaι·iιιιn est ιlinuιne
raι·e singulas beat.itudinuιn can
sas, qιιasi cliYersas botriones 1 
lιaec aιιteιn ιlixiιnus Yolent.es 
'intellegeι·e et1 ostenιleι·e, quid. 
sit quod ait: cu1n au-te1n a(l
proμiαsset tenηnιs jruct·uu1n. 

9. Patι·isfaιnilias autenι so
Iins cst 

1 Ygl. Jeι·. 38, 2!) - l:!ff Ygl. Oal. 5, 22 - ι; ::\lattl1 .• 'i, 3 - 18 ::\Iatt.ll. 

5, 4 - 20 ::\Iat.tll. 5, 5 - 21 ::\Iattl1. 5, !J 2:! ::\lattl1. 5, 8 

; δέ + et lat. 9 (καί) Diel1l Koe, 
Ygl. lat. 11 καρ:rόιι + ιι~αt1ιrtιιιι lat. 
12 βότρvα;] et sωιlίosas botriones, rlίι,er
sas lat.. 24 μακαιJισμώιι + quasi ιlίt·er
sas)at. 26 ilτe ΚΙ Koe. ygJ. lat .. διά 

:ί\ΙΗ 31 (μr)ι·οv) Diehl ΚΙ Koe, yg). lat. 

ό aliam R G aliqιιaιn Β L 

9 profectιιm )'* }JI'rfectum L 12 ><tιι-
<liosas R stu<liosos χ 12 13 ιliYer-
sas ;\'* ιli,·ersos L 13 ρerfectas )'* 

}Jerfectos L 16 faliae'> Diel11, ygJ. 
gr. 2'; --:intell<'geι·e et) Diel1l, Ygl. gr. 



608 Origenes, :\lattιιauserklarιιng :Ίiatth. 21, 33- 43 

είδέι•αι τοι• έκάστου τώι• ύ.ι·fJρώ:r@' 
I I I " \ , ,, 

καιρον, ποτε ηγγισε κuι ::τοτε ετι 

::τόρρω έστiι• ό και(!Ος τώι• καρ

πώι•. καί ·jίμεί; δέ, έaι• έ::τi πί.εϊοι· 

5 έπιστιίσωμει• σvγκρίι·οι-τε; τοι• χρό· 
1'01' άφ' ο~ έκί.ιίfJημεJ' τιp πω•τί 
χρό1•ψ njς :rίστεω; ιjμιiJι•. δυι•η
σόμεfJα οραι• :rιiJ; τιι·ες ώσπερ 

ιιόφείλοι•τε; είι·uι διδάσκαλοι διa 

10 τον χρόι·ον. πάλιν χρείαι•ιι έχουσι 
διδάσκεσfJαι ••τίι·u τa στοιχεία <njς 
άρχ~jς) τιίJι• ί.ογίωι• τοϋ Οεοϋ<~. 

οϋτω; όφείί.οι•τέ; τιι•ε;. δσον έ:rί 
τq) χρό1•φ nj; τοίί Οεοϋ οίκοι·ομίu; 

15 καί τψ κατa τlJI' κί.ιjσιιι ά."τάι•τωι•, 
Jίδη rέρειν τοί•; καρπούς. η πάι•τω; 

οvκ (έχουσο• ί) όψείλοι•τε; έχεο• 

τε λείους> έχοvσι μέι· aκαίρω; δέ 
κυ:τ(!ίζοι•τας καί οvκ έ1• καιρφ ομ-

20 φακίζοι•τuς. εί ι•εJ•όηταί σοι δ~) κafJ' 
έκαστοJ•, :rQ)ς δεί έκί.αμβάι•εο• το 

δτε δέ i}γγισε1• ό καιρο; τιίJι• 

καρ:τώι·. μετάβα (εί δ·ύι•ασαι) τι[J 
11 '' ο •pΙ δ' ,,ογφ ε:rι του; :ταραι.α οι•τα; ια 

25 .1/ωσέω; τοι• ι·όμοι·. δτι κάκείι·ωι• 

Ι}γγισέ :τοτε ό και ρο; τιίJι• καρ

:τώ1• καί ά:rέστειί.ε τούς έαυτοϋ 
δούλου; :τρος τούς γεωργού; 
τούς :rρώτοι•; :τιστεvfJέJ•τα; >•τa 

30 λόγια τού fJεοϋ<ι ύ:τέρ τού ί.αβείι• 

9 ΗΡbι·. 5, 12 - 29 Rδιn. 3, 2 

1 εlδέ1•αι + 1:ere la t. 2 :rότε 

1jγγισε καί < Η Ι καί :rότε] ·ι·el φιαιι

ιlο lat. 1] (εί> :rοτε Κ.οe 6 άφ'] έξ Η 
8 όρiίιι < :ΊΙ 11 12 <τιj; ιiρχιj;'·, κι 

Koe, \'gl.ιat. 1;) τι!J Koe τώιι :ΊΙ Η 

1; (lχοvσιιι-τεJ.είους·· Κι Koe, η;~Ι.ιat. 
20 διj] α·ιιtω~ lat. 21 iκασται• 

(ιίί•οιι>? κι, Ygl. lat. 2;) μωυσέο; :\Ι Η 

cognoscere Yeι·e quan(lo unius
cniusφιe lιonιinis tωι.pιιs frιιc- 781 

t-u ιοn a(lpropiat, Yel qιιan(lo ad
lιuc longe est frzιctιιuJn te1npus. 
et nos si abundanteι· consί(lerenιus 
conparationeιn facientes tempo
ruιn, ex quo sιnnns Yocati ad 
omne tenφus fidei nostι·ae, pot
eι·inιus Yideι·c quoιnoclo quidaιn 

cιιηι debeι·ent »esse nιagistri se
cιιndιnn tenφns, itenιnι opusι< 
lιabent cloceri »({Ualia sunt ele
ιnent.a principii eloquioruιn dei«. 
sic c·ιnn (lebeι·ent qnidaιn, quan
tιιnι ad tenφus dispensationis dei 
et secnndιιιn Yocationeιn ωη
ηiηηι. iaιn frnctns adferre, ant 
ωηηiηο non lιabent aut, cιιηι 

deberent lιabere perfectos, lιabent 
extra tenφns florentes et non 
in teillJ)Ore sno acer1)os. si anteιn 
intellexisti in singnlis qnibnsque 
lιoιninibns, qnωnodo Ol)Ortea t in
tellegeι·e qιωd (licitnr: cuπι aute1ιt 
adρrozJίas.set tenψzιs jructuu1n, 
tι·ansi ad popnlιnn illnnι, qui tnnc 
accel)el'unt legeιn })θl' Mo;γsen, 

qιιonianι et. illis te1~ψιιs fnιctuutn 
aclzπoρiaz·erιιt aliqnando et 1ιzisit 
se1'ι·os sιιοs ad pι·iω·es colonos, 

2 ·3 fι·ιιctιιιιm < L 
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τού; καρ:τού; τοv t!l' έκάστφ 
ilμ:rFi.iiJι•oς. FVχερές flf:l, ΟUΙ' Fί:rFίJ• 

δτι δούί.οt•ς λlγει τού; προrι ι/τα;. 
U.λλά ί; ψ ητluι· :rιϋ; ύ.:τοστΕί.ί.οι•ται 

- \ \ \ .. β -
ό) :τρος τους γFωργου; ι.α ειι• 

τ ο ύ ς τοϋ ιlμ:rF ί.ιί)ι·ος κ α(! :τ ο ύ;. 
εί:τοι γάρ ιίι• τις (Jτι οι~κ t?:rί τi'[J 

i. ιι β ε ί r• ύ.:το.στΕί.ί.οι•ται τ ο ύ; κ α ρ -
:τούς οί :τροqΙjτιιι, ύ.λί.' lπί τι'fΊ 

10 γεωργιjσαι μιi.ί.ί.οι• 

καl συι•εργιjσαι τοί; καρ:rοί;. 
"Ορα οvι• εl δυι•άμε{)α ί.έγεο• τά 

πιοnψατικά καρ:τιίηιιιτrι καί τά; 
ι?είιις προσq-οράς δίδοσΟαι ύ.:τό τώι· 

15 γι·ωργησάι•τωr• τό ι• ύ.μ :τεί.iϋ Νι τοί; 
ύ.:τοστελλομέι·οις δούί.οι;, ίι•ιι :t(!οσ
αγάγωσιv ι~Jς ίερείς τι'[J {)Fι~ τού; 
κ α ρ :τούς τού :t(!oσφlf!or•τo; · ί.ιιοίJ). 
:t,"' \ .. β, ,. \ , 
α,.ι.α ι.α οι•τε; οι γεωργοι ει· 

20 τιp λ α ifJ 
τούς &ποσταλέι•τας δούί.ου; ί.α · 
βείι• τού; καρπού; τοϋ ύ.μ:τε
λώι•ος, 

δι• μέv έδευJαι•, ι~Jς >>τόι• .1/ιχαίω• 
25 l:τάταξει• εί; τιjιι σιαγόι·αΗ >>Σεδε

κίας tJίός Χω·αάv«, δτε καΙ. εί:τεv 
αύτιp προq:ητεύσω·τι ό v·ει•δο:τροφιj
της · >)ό:tοίοι• :τι'εϋ,ιια κυρίου τό 

ί.αλιjσαι• έι• σοί;ιι δι• δέ ύ.:τέκτει-
30 ι•αι•, ώ; ΖαχαQίω• »μεταξύ τοϋ 

ι•αοϋ καi τοϋ Οι•σιαστηρίοvιι, δι• δέ 

έJ.ιΟοβόί.ησω•, ώ; τόι• 'Αζαρίαι• Ι 

CJUilιuH ιψcrtit:ι fιιcnιnt cloφιia 
ιlci", ιιt arri}I('}'P:ιιl fπιrtιι.~ ιιηίu;;

cιιiιιsφιc YitiH. fncilc φιίιlcιη est 
ιlίι·cι·c, CJUOBίaιn 8eι·ι·ο.y ιlicit lH'O- ~ 

IJlιetas. seιι φιaeι·cι·e COll\"Cnit 
quoιnoιlo ιnittuntιn· αιl coloιιo.<s 

accί ]Jere fnιrl ιι.~ ,·ineae. ιliι.:ct cniιn 
aliqιιis, φιοηiωη non aιl ar:cι-

11ίe1ιdo.~ fι·ιιctιιs ιnittιιntuι· }Jι·o
plιctac, seιl O}Jeraι·i ιnagis. 

Yiclc ergo ~i possι11nιιs ιliccι·c, 
ψιi~ι spiι·itales fnιct11s et ιliYinae 
obla.tiones d.ιιηtιιr ab lιis, cιιιi 

colιιerant. ι·ί ιιeα ιιι. pι·oι>lιetis tι·ans

nιissis ιιt offeι·ant cιuasi saceι·

clotes cleo ι>oι>uli fι··ιιctιιs. sccl 
accizιίe?ιles coloιn' ex }JO}Jιtlo iHo 

αl·iιωι qιιifleιιι ceciclenoιt, sicιιt 

»~Iiclιaeaιnι>ercιιt.iens inιnaxillanι 

Seclccias fϊιiιιs Clιanaan•·, qιιand.o 
et d.ixit ei pωplιetanti pseιιd.o-. 
proι>lιeta: »quιιlis spiritus ιlei qni 
locntus est. in te lιι αliιιιιι αuteιιι 
occίde1·uιιt, sicut Zac·lιaι-iaιn »int-eι· 
t.eηψlιιηι et alt-ω·e", αΖι:ιι1η lcψi

claι·enιιιt. sicιιt λzaι·iaιn filiιnn 782 

16f Ygl. Gal. 5, 22 - 24-610.3 Ygl. cc Χι·. 55 Or. Π 243, 9-11 λιι. -
24 ΠΙ. Reogn. 22, 24 - :JOf Ygl. )lattlι. 23, 35; Par. 

18 (ί.αοϋ) ΚΙ, ,·gl. Iat. 
+ illo Iat. 

Origenes Χ 

19 έν 3 ,·itis] Iat. Ias άμ:rέί.οι•? 'ί di-
cet ΚΙ, vgl. gι·. dicit χ 2.) ρeoι·-

cutiens + aliφιis ~· 26 canaan 
G L 32 azaι·iam] zac(h)aι·iaιn 

B(L) 

39 
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viόv τού ~ Ιωδαέ τόν ίερέα, κα

{)ά:τερ γέγρα.:τται έι• τιϊ δευτέρ~ τυjιι 
Π αρα/.ειπομέΙ•ων · ήνίκα γάρ »πι•εύμα 
{)εοϋ έι•έδυσε τον 'Αζαρlαν τον τού 

5 'Ιωδαe τον [ερέα, και άι·έστη έπά1•ω 
τού ί.αού καl εlπε · τάδε ϊ.έγει κύριος · 
τί :tαραπορεύεσΙJε τάς έι•τολάς κυ
ρlου; καl οfικ εύοδωUήσεσΙJε · ότι 
έγκατε/.{πετε το1• κύριο1ι, καl έγκα-

10 ταλεlψει ύμii;ιι, »έ:τέiJεντο αύτψ, 
καl έ/.ιΙJοβόλησω• αύτοιι δι' έι•τοί.ής 

'Ιωάς τού βασιλέως έν αfιί.?ί οίκου 
κι•ρίου. καl οfικ έμιοήσΙJη 'Ιωaς τού 
έ/.έους ού lποίησε μετ' αfιτού 'Ιω-

15 δαe ό :r,αη)ρ αύτού, καl έ{)ω•άτωσε 
τον υfόι• αύτού. καl ώς aπέΙJηισκεν, 
εl:tEJ' · ίδοι κύριος καl κρινάτωιι, 

10. Έξijς έστιν έ1• τ?ϊ παραβολιi 
20 ότι 

:r,ά/.ιι• aπέστειί.ει• a.υ.ους δού
λους :tλείοι•ας τών πρώτων, 
καl έ:tοίησω• αύτοίς ώσαύ
τως. πλ1}ρ17ς δe 1} γραφι} έστι τιίίν 

25 συμβεβ17κότωι• τοίς προφ1}ταις, ofJς 
a:r,έστειλεν ύπeρ τού /.αού, ΖΙ·α 
τοι• ΚUQΠOI' αύτών a1•αφέρωσιν ώς 
ίίγιοι ίερείς τψ ΙJεφ διa τών εvχώι•. 
ύστερον δe ά:tέστειϊ.ε τον υίον 

30 αvτού μετa τούς προφ}τας τον 
Χριστό ι•. 
ζητι}σεις δέ, :tώ; ό a:·τοστέλ/.ωv τον 
υίοι• ί.έγει μέν· έι·τρα:r,1}σοvται 
τον υίόν μου, ώ; οfι :tροκατα-

3 ff ΙΙ. Paral. 24, 20-22 

7 :ταρα.:τορεύεσθαι πa S εύοδω-
{}ήσεσfJαι Η fl έγκατεJ.είπετε ~Ι 

έγκατέί.ι.:τε ~Ι 2! ή] 011~nis lat. 
32 ι:i] deus lat. 

Ioiadae sacerdotem, sicnt in se
cundo libro Paralipomenon po
situιn est; cum >>spiritns (lei in
duisset Azariam filinm Ioiadae 
sacerdotem, et surrexit super 
populuιn et dixit: ]ιaec dicit 
dominus: quare praeteritis nιan
data domini 1 et non prospera
binιini ; dereliquistis dominuιn, 
et dereliιιquet vos. et sιιperpositi 
sunt ei et lapidaverunt eum per 
mandatnm Ioas regis in atήo 
donιus dωnini, et non est recor
datus Ioas miseήcordiam, qιtam 
fecerat cum eo Ioiada pater 
ipsius, et nιoι·tificavit filium eins. 
et cunι moreretnr dixit: videat 
doιninus et iιιdicetιι. 

10. 

lteru11ι 1nisit (alios serι:os) plures 
prioribus, et fecerunt eis si1niliter. 
plena est onιnis scι·iptura eorιnn, 
quae acciderιιnt proplιetis, qnos 
misit ad populnnι ut fructus eo
rnιn offeι·ant per orationes snas 
deo quasi sanctissiιni sacerdotes. 
novissime autem misit filium su
u?Ιι 

dicens: 1·eι:erebuntur fΠiuιn 11zeu1n. 
qnaeres autenι quomodo deus 
quidenιιnittens filinιη suuιη dicit: 
reverebuntur jiliιι1n 11ιeu1n, qnasi 

4 azaι·iam] zachaι·iam Β ;) et 
< L 21 (alios seι·vos) Dieltl ΚΙ, 
ygJ. gr. 
falscl1? 

2.ί ad] lat. verstel1t v:-ιερ 
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λαβι;JΙ' δέ τtί μfί.λο1• αύτι~ σιψβιιί

Ι'f'LΙ' τοϋτο t·ί:τεΙ' · ού γάρ 'I ιιί1·ω-τια 
' \ ~ ' ., , ~ , 

κατα τΙJ ρητω• tΊοτψι:ι:Ηπς αι•τιJΙ'. 

κιιί ψJ.σκειι• γε t1 ι• τούτοις μι) :τρΙJε· 
;) γι•ωκέ1•ιιι τιί μΟ.ί.οι• τιjιι :τιιτ/ψι 

τοϋ U.:τοσταί.{ι•το; t•ίov, ύ.ί.ί.ύ.lψεvσΟι.ιι 

ι'lί.ϊ.ιι Fi:τόιοτιι 

ϋ.ί.J.ιιΗ' γει·ομέι·ων, ιlσεβl;. :τάί.ιι• τε 
ιιv εί:ι:t·ίι• δτι t1Ιοετριί:τησαι• ιιύτόν ο ί 

10 γεωργοί, :ι:ιι!_)ά τι/Ι' έι·άργcιάι• έστι1• · 
οί γύ.ιι γεωργοί ίδι51•τε; τόιι 
υί ό Ι' αίοτοϋ ε ί:ι:ιJΙ' έ ι· έι.ιvτο ί; · 
οδτό; lστιr δ κληροr&μο; 
κuί τά έξιj~. 

Ι;') δ μέν ΟVΙ' τις εί; τιι~τι.ι φίσει ότι 
Ιll'αγκαίUJ• σηιβιj1'Ιιt το El'τ'J(.(.'"€/ί
UQI'T(.( ι τ ό ι• vί ι) ι• μ ot•, t1 κιιί μ ι} 

τι)τε συμβlβηκει·. ό δΙ τις έρεί οτι 

οίοκ εί:ι:ει• ό :τατι)ρ :τlμ:τωι· τ ό Ι' 
20 υίόν· ί.ι}φεται ό ι•ιο; μου τόν 

καιι J:ι:όν ά:ι:d τιοι• γεωργιοΙ', άί.ί.' οτι 
έντρα:ι:ι}σοι•ται· έιοετρά:τησω• μέν 
γάρ τφ έγι•ωκl1•ιιι δτι οfτο; δ ι•ίο; 
ιίι• καί εlρηκέι·αι αύτού; έι• έαυτοί; 

25 δτι ο·vτός έστιι• ό κί.ηροι·ό,ιιος, 
ού :τάι•τω; δέ, εί έιοετρά:τησαιι καί 
κατά τι}ι• άρχι)ι• έ:ι:ί.ιίχΟψαι•, ιjδη 
καί τύ. τώι• iι•τρε:τομέι•ιιJΙ' :ι:ε:ι:οιι]
κασιιο. 

30 

3:3 

3 !Jητόv + praeseιιtcιιb ltιιlaci lat. 

Jf lat .. weiclJt ab J ;ιε] δέ Koe 
24 έv αύτοί; ::\1 
κατώv Η 

2:J οτι < Η :!8 καl 

(Jl1i non ιη·nc~cicl>nt (ιuοιl ci fιιω·at 
eΥcηtιιrιιιη. ncc l'ninι Yi<lcntur 
sccnn<lωn tcxt uιn pι·Hcι;cnteni Ι u
<lnci I'C\'CI'iti ι·ιιηι, <~t. inYcnitιH in ' 
lιoc ιlcn:; nc:;ι·is:;e futurιιιn. 

ιliccι·c 

ιι Ιiιιι l essc fιι rtnnι inψi ιηη cst., 
itcnιιn <liccι'C φιοηiιιηι ι·cycriti 

sιιnt cιιηι coloιιi fn!Rιιnι cst.; coloni 
eninι ι··idcnles fίlίιιιη. ιli:reι·u?ιi apιtfl 

se: lι·ic est lιeres; t•en ile οccί(/αιιιιιs 
eιιιιι ei ?ιo.~f/'(t eril lιeι·etliiιιs. 

ni:;i forte lιoc ιηο<lο sοlΥιιηιιιs: 
sicιιt. eniιn φιιιsi ιle oιnnibιιs 

In<lneis occ·isnris CΊn·istuιn sic 
<licit. generaliteι·: coloni α ιιteιι~ 
fli.ι·erιι ni: lι·ic e8l lιeres; ιηιite 

occίflaιn ιι.;; eωιι, et taιne11 11011 
onιnes lιι<laei occi<lerιι11t Cl1ri- ϊS3 
stunι Se(l qui secun<luιn caι·

nenι fιιcnnιt. lιι<laei, secunιlιιnι 
spiι·itιιιn a ιιteιη lιι<laei nu11 occi
ιlerιιnt Cl1ristιιιn se<l cre<li<le
rιιnt in ennι-sir generaliter qιιasi 
ιle ωηηi))ιιs ωlo11is <licit.: ι·eι·e- . 
ι·ebιιιιtιιι· fίlίιι ιιι ιιιe-ιιηι; et ta111en 
11011 onι11es illnιn reYeriti sunt, sed 
illi tantuιnnιo<lo qιιi secιιηdιι11ι 

ψiι·itιιηι fιιerιιnt lιHlaei, qιιi cre
<li(lcrunt in eιιιη, nt illn(l qιιi(lem 
φιο<l ait: ι·eι·αebιιιιtιιr filίιιηι ιιιe-

ιιιn Yi<leat.ιιι· inpletιιιn in illis 
ln<laeis, qni intellegentes Cl1ri-

l:t ff n1it Koe ist anzιιnelΙmen, 
(Ia/3lat. !JieΙ' dιιs Stiicl.: gr. Ζ. 15-29 
a Η sl ί e 13. ""iil1ren(I in g1·. das Ent
;;preclΙen(Ie zι1 lat. Ζ. 15-612, 6 aHs· 
fiel 

39* 
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5 

ll. 'Άμα δέ καΙ ζηηίσει τι;, 

τίι•ες ούτοι οί γεωργοί οί εί:ιόι•
τες·ούτό; έστο• ό κί.ηροι•όμο;· 

10 δεϋτε ά:ιοκτείι•ωμει• αύτόι•. 
ού γάρ q:αίt·ω·ται 'Ιουδαίοι ά:ιο
κτείvαηες αύτο1• ώ; υίοι• τοϋ οίκο
δεσ:ιότοv. καί :ι ρο; τοϋτο δέ ιτ ιjσει 
τι; δτι, ιίνίκα διεί.άί.οvι• :ιρο; άί.ί.ι}-

15 i.ov; όστι; εί'η, το•έ; εί:ιοι• δτι οvτό; 
έστιν ό Χριστό;, :ιρο; ov; ά:ιεκρί
t•ω·το aί.ί.οι · >>ό Χριστο; δτω· έρχη
ται, ούδεl; γtΙ•ώσκει :ιόΟει• έστί · 
τοϋτον δέ οί'δαμει· :ιόΟεΙ• έστίι•(ι, 

20 είτ' έπε! ά..-το τοjι• σημείωι• καί τώι• 

τεραστίωι• καl Οείωι• δυι•άμεωι• :ιί.ητ
τό,ιιει·οι έψρόι·ουι· μέv αύτοι• είι·αι 
τον Χριστοι• τοϋ Οεοϋ, ούχ ιύμοί.ό
γουt• δέ, 

25 καί άί.ηDές μέι· το έt•τρα:ηjσοηαι 
τον υίόι· μου, άί.ηΟές δέ καί το 

(ά.-τεγι•ωκότωι· αύτώι• δτι είη ό 
t.•ίος) ί.εί.έχDαι ούτός έστιι• ό 
κί.ηροι•όμος· δεϋτε ά:ιοκτεί-

30 t•ωμει• αύτόι·. διά τοvτό q:ησο• ό 

σωηίρ · >•κάμέ οίδατε κιιί οίδιιτε 
πόΟεt• είμί(ι, 

έ;τιση]σα; δέ τι; τοί; άι•α;•εγραμ
μέt•οις περί τoiJ • Ηρώδου, ψίκα 

stuιn crecliderιιnt in eunι, Jιoc 
antem quod dictuιn est: lιic est 
lιet·es; ?:etιite occidanzus euιn, in 
illis inpletuιn sit, qui Yidentes 
Clιristum et cognoscentes filiuιu 
dei nilιίlonιinus occiderunt eunι. 

ll. Simnl antenι quaeret ali
quis, qιιί sint isti coloni qui clίxe
ι·unt: lιic est lιeres; 1:enite occida
tnιιs . eιι1η. nec eniιn Yiclent.uι· 

Iιιdaei occidisse ennι quasi fi
Jiunι patrisfaιnilias clei. et contra 
]ιοc aliquis dicet: qιιonianι quan
do Joqnebantur ad alterιιt-runι 
φιis esset, qnidanι dixerunt: lιic 
est C'hιistιιs. acl quos alii resl>on
deι·unt: >·Clιristns cuιn Yeneιit, 

neιno scit ιnιde est; hιιnc auteιn 
sciιnus unde est((. ita quoniaιn 
per sigιιa et prodigia *** conpuncti 
intellexeι·unt quideιu eunι esse 
Clιristunι, non auteιn et confessi 
sunt. 

recognoscens auteιn alictuis et 
qιιae scripta sunt de Herode, cnm 

17 Joh. 7, 27 - 31 Joh. ί, 2S- 34f Ygl. :\latth. 2, 2 

2;) μέν κι nacl1 Diei11 Ιjι• :\ΙΗ 

33 ηι; + et lat. 27 άι•εγι•ωκότωι• Koe 
8 sιιnt Β 12 et ~·* e L 

13 dicet Koe, ,·gl. gr. ιlicit χ I 
qιιοηίaιη ~·* < L 18 est R G L 
sit Β 20 *** Diei11, ,·gl. gι·. 
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lμrιι?η• u:rd τιίjι• μάγωι• τετlχΟrιι 

τr)ι• {Jασιί.έrι ••nuι• 'Ιοι•διιίωι•rι, ϋψΗω 

ϋτι δ·ύι·ω·τr..ιι οί u:τοκτείι·ω·η·ς τι)ι• 
σωτήgα, έγι·ωκι)πς ϋτι vίr); f·ίη, ot1-

;) δέι• ιjττοι• f~:tι{Jεβοvί.η·κlι·ιιι rιvτι~. 
καί γάg ύ • Ι/gώδη;, μα{)ι;JΙ' u:ι:r) τ6)ι• 
γρυ.μματέωι• ότι »iι• ΗιιΟί.ε(ιιιι · γη•
ι•ι1τrιι ύ Χ!!ιστό;ιι κυ.ί σηκυ.τυ.{Jέ
μει•ο; fJτι Χgιστο; εί'η ύ γειΨώμΕΙ'ο;, 

ιu ά:τοστlί.ί.ει μέι· rιύτο!:; ί.Ιγωι· · ι>:tο-
ο ' , β- ,,.. ' ' 

ρεv ει·τες υ.κρι ι•J; ει;ετασυ.τε :τερι 

τοϋ :ιωδίου. ίι•υ. κάγw υ.ο(;)l' :ι:gοσ

Κt'Ι'Ι}σω αύτφιι, οΜέι· δ' ιjττοι• 

t1:τωοεί.Βόντωι• αύτιuν 
1- ' β ,. - δ' ' ' "ε:τε οιΊ.εvσε τφ :ται ιφ, οι·κ α:ι:ι-

στιuν ότι ιί Χριστο; ι}ι•. οί:κ άι• γάρ 
:τάι·τη ά:τιστιuν πάι•η.ι τά ':lαιδία 

ιlι'fίί.ε ιιτά Λ• Βη-Οί.εi:μ καi lι• τοί; 
όρίοι; αύτιj; 

20 ά:τιί διετοϋ; καί κατωτέρω κατά τιίι• 
' n ~ 'R ' - ' χροι•ον οι• ηκρι,.,ωσε :ταρα τωι• μαγωι•ιι· 

άϊ.ϊ.ά καi l:τίστευσει• αύτοι• είι·αι τοι• 
.\"ριστοι• τόν :rροq::ητει•όμει·οι• καi 

'β ,,. ~ ' ' - ' ' ε οvι.ετο αυτοι• α.ιοκτειι·αι και το 

25 οσον γε lφ' lαυτιp ά:τέκτειι•ει• αύτόι•. 

30 

Οί}τψ; οvι• δ-ύι•αl'ται καί 
οί έ:τιβοt•ί.εvσαl'τε; τιp σωτιjρι έγι•ω
κέJ•αι μiι• 

(ούχ ι:Οστε κai εί; lli.i.ovς q::Οάσαι 
τοι• ί.όγοι• αύτώι•, 

<Li<licissct a ιηιι~iΗ nιι tuω csse 
ι·cgcω [ιΗlιιcοι·ιιηι", γίιlel}it <ιuo

niam φιί oN·i<lcnιnt Chι·istuιn 
cognosc·cntcs ιιηίιι filius ιlei crιιt, ' 
ni!Jiloιninιιs ιιuΗi sιιnt cοntι·ιι euιn. 
ηηιη et Hero<les ι·onιlisccns 11 

scribis <ιuοηίιιηι ·•ΪΒ .Bctlιleeιnιι 
ιιηιιscίtιΗ' ChristιJ:-;a, et <·onsen
tiens φιοniωη ('lιristιιs eι·at φιi 

nas<·clJatnr, ρraeιnittit <ιuideιn <li
cens: ··ite et reqιιiritc caιιte de 
}Ηιeι·ο, nt et ego Yeniaω ct ado
renι eιιmrι, ni!Jiloωinus autcm 

a ιιsns est. contra pneι·uιn, credens 
qιιia Cln·istιιs eι·a t, nec enim si 
non crecli<lisset, oιnnes occidisset 
infantes .. jn Betl1leeιn 

ιι biennio et infι·a secunduιn tem
pns φιοd <li<licisset a Jnagisιι, 

Sic et 
c·eteri Indaei cognoYernnt qniclem. 
enιn, secundnιn φιae <liximus, 
cognoscentes antem non di'·ul
gaYernnt. 
ιιt serιno eornιn et.ianι a<l alios 
pen·eniret, 

i84 

i Ygl. .:\Iatth. 2, 5. 4 - 10 .:\Iattlι, 2, 8 - 18 :\Iattlι. 2, 16 

1 τετdχθαι Η "·· e. sclι. 4 vίό; 
+ dei lat. i. 8 -;ει•ίίται .:\[ 1;) τιp 

παιδίφ] περί τοiί παιδlω (ω ex corr.) :\Ι 
2ί 28 i-;ι•ωκέναι Κl, Ygl. lat. εlρηκέ1•αι 
:\Ι Η 31 καί Koe, Ygl. lat. δέ Η 
< )[ 32 αvτώι• Koe, Ygl. la t. αύτοv .:\1 Η 

1U pι·aeιnittit ΚΙ, Ygl. gr. pro· 
mittit χ 28 secιιn<lιιιn + ea Β 
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έ1• έαvτοίς γάρ εl:τοι· · οt:τος 
έστιι• ό κί.ηρο1•όμος), οvδiι• <δ.> 
~ ~ \ , , , 'θ 
11 ττοι• αvτοι• ω·ηρηκει·αι. ψη· ησαν 

γάρ &:τοκτείι·ω•τες τόι• Χριστόι· καΙ 
5 μ1} 1•οοϋντε; αύτοϋ η)1• &ι•άστασ11• 

())εl γάρ έγι·ωσω·, ούκ aν τόι• κύριοι• 
τijς δόξης έσταύ(!ωσω•(() αι3τοi κύ

ριοι έσεσUο.ι τών πραγμάτωι•, έπεi 
ά.-ιετύφί.ωσε1' αότοvς 1} κακία αύτώι• 

10 καl οvκ έγι•ωσαν μvση}ρια Uεo·iJ, 
' ~ \ , , , \ 'ξ 'β 

και ω; μη εγι•ωκοτες αvτα ε ε α-

λον έξω τού &μ:τεί.ώ1•ος τόι• 

vίόι• καl &:τέκτεο·ω• ιιύτόι•. τό δέ 
• t 'β ... ''t: - ' ε, ε α ι. ο ι• ε., ω το·υ α μ :τε ι. ω-

15 νος τοιοϋτον είι·αί μοι qαίι•εται · 
τό δσοι• έφ• έαvτοί;, άίJ.ότριοι• αύτό1' 

εlι·αι έκρινω• καl τοϋ ά,ιι:τελώι•ο; καi 
τώι· γεωργιίjι•. ψ·ίκα κατεφηqίζοι·το 
αύτοϋ τι)ν :τρό; Οάι•ατω• ·ψijφοι•. 

20 καl έ:τi τούτοι; ό σωτιjρ :τυι•Οάι·εται 
τώι• καi αύτιϋι• γεωργώι• :τοι·ηριϋι• 
i.έγωι• αύτοί; δτω• ο.Οι• έί.·θrι ό 
κύριος τού &μ:τεί.ιϋι•ο;. τί 

ποο/σει τοίς γεωργοί; έκεί-
25 1•οις; οί δέ ί.έγοvσο· αύτιΞJ. έκ 

τού στόματος αύτώι· κριθησόμει·οι 
καi καταδικασθησόμει·οι ώ; κακοί 

κακώς ά.-ιολούμε1•οι καί μηκέτι μέλ
λοι•τες έχει1• ))τά ί.όγια τοϋ Uεοϋ((, 

30 τό κακοvς κακιϋς &:τοί.έσει 
αvτούς, καί τό1• άμπεί.ιϋι•α lκ
δώσεται aί.ί.οι; γεωργοί;, οϊ
τι1•ες άποδώσουσ/11 αvτψ τοv; 
καρ:τοvς. έ1• τοί; καιροί; αύ-

35 τώι•, 

sed quasi qui non cognoscerent, 
eiecerιnιt extra 1:ineam filiunι et 
occide1·unt eum. quod aut-em dicit: 
e·ίeceru nt eιι-11t extra ι·ineα1τι tale 
milιi Yidetur: quantum ad se, 
alienιιm eιιm esse iudicaverunt a 
Yinea et colonis, quando senten
tianι mortis contra euιn tι1lerunt. 

et dixit eis Iesus: cu?n t•enerit 
paterjωnil-ias, quid jaciet colonis 
iZZ.is 1 responderunt ore proprio 
iudicati, 

quia 1nalos 1nale perdet, et vineωn 
dabit aliis colonis. 

6 Ι. Kor. 2, 8 - 2:> Ygl. Lnc. 19, 22 - 2D Vgl. Rόm. 3, 2 

2 (δ') ΚΙ 

+ αύτοiί Η \ 
fang d. Zeile 

D αύτοϋ l\1 13 υίόv 
ό δέ ( !) Η am An

H έξέβαί.οι• + etιιn lat. 

31 colonis] agricolis L 
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κιιl οίnι'fί :ιρuqηη·ύuvσιι· ύμnίω; τι'f) 

f\ιιιάι/ ~ι τι'[J aρχtΕ(!Εί »τοϋ έι·ω.υτοϋ 
έκείι·οvι<, καί »ιίq.., iιιυτούιι ιοί είQηκύτι 

\ >• {) I ... ·~ ~ \ "' \ .,1; 
το αι.η ε;, αι.ι. ε:ιει >>αρχιερεv;ιι ίι1' 

ι; (:τροιι ψεvσωη) · :τρuιrητεvοvσι 

δέ :ιερί τώv έfJvώι• ϋτι δώσοvσι τψ 
οίκοδεσ:ι()τn· τούς καρπούς έν 

10 τοίς καιροίς αύτώι•. 

15 

20 

12. Είτα ό σωη)ρ έ:τί τούτοι; 
a:ιό τ ιj.; γραιμϊ; αvτούς δ-υσωπεί, 

ι•ο,ιιί~ω·τας είι·αι καί οίκοδύμοvς τού 
ί.aov, 

δτι i.ίfJo ι• αύτό~· δι•τα καί άποδοκι-
25 μασΟέιτα ά:ι• αuτώv ό :ιατήρ {}ιjσει 

ηϊ; δί.ης οίκοδομιj; κεφαί.ι]ι•, 
σvι·έχοι•τα δύο γω1•ίας :ιαί.αιiiς καί 
καιι'1Jς διαΟήκης καί δύο ί.αώv οίκο
δομά;. τοιοϋτον γάρ έστι τό οvδέ. 

30 :ιοτε άι•έγι•ωτε έι• ταίς γρα • 
q;αί; · ).ί{}ον δι• ά:ιεδοκίμασαι• 
οί" οίκοδομούι•τες, ούτος έγε
ι•ή{}η είς κεφαί.ι)v γωι•ίας· 

aut cniιn IH'oplιctnnt <JUCιnaιlιno· 
dunι Cιιiρhaι:ι::ιιιι:cι·dοs (<JUΪ non ex 
se ιlixitcc \'eruιn, •·scd <JUia saι:cι·
doi! fuit ~ιηηί illiui!, propl~etιιYit );· 
sic et isti non ex se proplιeta\'e· 
rιιnt contr·a sc, <tιιoniaιn tollenda 
ab eis cnιnt •. elocluia ιlei•ι 
et gcntibus danda, fructιιιn in 
tenφore suo daturis. 

12. JJicit illis Iesus: 1ιu1ι

quanι legistis in scri pturis: laμi

deιιι quenι reproba~·eru1ιt aedifί

cantes, lιic factus est in caput an
guli; α donzi1zo Jactιιs est lιic, et 
est 1nirabile iιι oculis ιιostris 1 
quonianι ergo put.abant se esse 
aeclificatores populi 
sacer·dote~:~ illi, cun1 non essent 
aedificat.oι·es probabiles (nec enim 
si fuissent })l'obabiles, lapidem 
huiιιsιnodi reprobassent), 
t.aιnen dicit illis de scripturis, 
qιιonianι lapide1n se constitutum 
et reprobatuιn ab eis pater conlo
cabit in totius aedificii caput, ut 
conpι·ehendat duos angulos ,·e
teris testanιenti et novi et duo: 
rum popιιloruιn aedificationenι; 
l1oc est eniιn quod ait: 
lapide1ιι quenι repι·obaι:erunt aed·ί

ficantes, hic factus est in cazJut 
ωιguli. 

2ff Vgl. Joh. 11, 51 - 7 Ygl. Rδm. 3. 2 - 11 ff Ygl. Hier. in ::\Iattl1. 1 ί3 Α: 
qtιos enitι• supra operarίos et tιinitores etagricolas appellarat, nωιc aedijicatores id 
est caetι.erιtarios vοα:ιt 

i) (:rροψητεύσαντι) Koe, ygl. lat. 
26 <εi;) κεφαi.ιjν Koe, ,·gl. lat. ιt. 

Ζ. 33 28, 29 οlκοδομήι• Koe, ,·gl. lat. 

ι aut enim] Ι. eteni.ιn? κι 

7 ab eis :}" Pascl1 < L li) factus e:;t 
IIic] factu1n est l1oc L 2;) 26 con-
locabit ΚΙ, ,-gl. gr. conlocaYit χ 
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:ι:αρa κυρίου έγέι•ετο αϋτη, 
καi έστι t?αυμ.αστι) έι• όφfJαλ
μοίς 1]μιοι•; κείται δi ι] λέξις έν 

τιp \ έκατοστίp l:ι:τακαιδεκάτψ Ψαί.-
5 μίp, δς έστι. :ι:ρο τοϋ :ι:οί.υστιχωτά
του Ψαλμού τεταγμέι·ος, καi έχει οίf. 
τως το ρητόι•. »λίfJοι• δι• ύ.:ι:εδοκίμα

σαν οί οίκοδομοϋιοτες, ούτος lγενι}{)η 
είς κεφαλψ• γωι•ίας · παρa κυρίου 

10 έγέ1•ετο αϋτη, καl έστι fJα'υμαστι) έι• 
όφfJαl.μοί; 1}μίiJΙ'. αϋτη 1} 1}μέρα 1jι• 

έ:ι:ο{ησεν ό κύριος. άγαλλιασώμεfJα 
καί EtJq'(!UI'{)ίίψε1' fl' αvηjιι, Καt εί 

τι άλλο τώι• :ι:ερl Χριστού :ι:ροφη-
15 τει•ομέΙ'ΟJI' δvι•αται δυσω:ι:ιjσαι τον 

ιίγι•ωμό1•ως έξετάζοι•τα τa γεγραμ

μέ~•α, καi τοϋτο έι• αvτοί; άι• ταχ
{}ε{η. εl γaρ ιη) περί λίfJου ό προ
Ιf1}της ύ.ι•αισfJι}του ταϋτα λέγει, ιίJς 

20 εf:ιοι τις llν Ύjλf{}ιος άι•ι]ρ, δijλοι• aν 
εί'η δτι ό άποδεδοκιμασμέ1•ος ύ:ι:ο 

τώι• έι• τψ λαίj) έκείιοφ σοφώι• καί ύ.ρ-
' ' β ' ' χιερεωι• και :ιρεσ υτερωι• και γραμ-

ματέων Ίησοϋς, ούτος άl.ηfJώς έγέ-

25 ι•ετο ώς κεφαλι} έκκλησ{ας εlς κε

ψαλι)ν γω1•ίας, έι•ώι• καί έπt το 
αvτο συι•άγωι• τaς δύο διαfJι]κας. 
καί lστιν αϋτη ι} κεφαλη διορον 
:ι:αρa κυρίου τfi δl:n οlκοδομzί δεδο-

30 μέι•η καl {)αυμαση} κεφαλι) έν όφ
fJαλμοίς ήμών, δυι•αμένων αύτι)ν 
βλέ:ι:ει~•. 

καl διa τοϋτο, έ:τεl ά:τεδοκίμασαν 
35 Όί οlκοδομο·ίίΙ•τες τούτΟI' τον λ{

{)ο ν, i}ρfJη μiν ά.•ο τών γεωργιi)ν 

έκείνων καl τών οίκοδόμων έκείι·ων 

1 Ps. 117, 22-24 

2. 10 lστη Η 16 αγνωμόνως 
Elt ΚΙ εύγνωμόνω; :ι\1 Η 

et iste lapis donunι est donatunι 
a deo aedificio mιiverso et ad
mirabile caput in ocu.lis nostris, 
qui possutnιιs eum videre 

ocι1lis nιentis. 

785 
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ιιτά ί.ιίγια τοί> Οεοv•<. έι• υί; Jjι• ιί β α
σιί.Fίυ. τοίi Οευϋ. lδόΟη δi έfJΙ'ει 

:rυιυrι•τι τού:: καρ:τοι\; αίiτιj;. 
εi δέ άί.φ?t~:: τύ .. άρ{) ι}σετιιι ιlφ' 

5 ύμώι· rί {Jασιλείrι τυϋ Οευϋ κυ.ί) 
δο·Ο ιίσετrιι 

si cι·go Υeι·ηιη est φωιl ait: ιιιι

feι-efιιι· rι ι·obis reynunι ιlei et 
rlabίiιιr 

rιl ί ί8 r;ol οιι ί.ι;; φι ί ref/ rl erι l ei f ru c
i:! {) ι• ε ι :ro ι ο vι•τ ι το IJς κuρ:το ύς lιι.ηι 

αύτιjς, 

lU δη).οι•ότι ούδει•ί τι(ιι• μιj :τυιούι•τωι• 

τούς κιιρ:τού:: τιj:: τοϋ Οεοϋ βιισι
λείrις δίδοτrιι ιί τ ο ϋ {)ε ο ϋ β rι σ ι
λεία· 

ούδενί γάρ βασιλευομέι·φ ύ:το τιjς 
15 ύ.μrι(!τίας δίδοται ιί τοϋ Οεοϋβιισι

).εία. 

'Αλί.' Ε(!εί τι; :τώ;, εί μηδει·ί δί
δοτιιι r] του Οεοϋ βασιλεία τιp 
μι) :τοιοϋι•τι τούς κα(!:τοv; αύ-

20 τrjς, ι-.!δύΟη έκείι•οις rί τοϋ Οεοϋ 
β ), ' ' ' .. " {) ασι .εια αφ ωι• ηρ η, 

κατά το είρημέι•οι•. ίιρ ο ι}σετα ι άφ' 
ύμών rί βασιλεία τοϋ Οεοϋ; 
καί :τρόσχες εί δυι•ύ.μεΟα, ώ; έι• τηί.ι-

25 καύτn δυσχεr.1είq. δι•η·ς ού :τύ.ι•υ τι 
εύα;τοδότου :τροβί.ι}ματο;, 

έπισυ}σω•τες τιί διαιrοf!iJ. τώι• εlρη
μέι•ωι• περί τοϋ άμ:τελiiJι•ος :τρότεροι• 
καί περί τrjς βασιλείας του Οεοϋ δεύ-

30 τεf!ΟΙ', 
έ:τιλύσασΟαι τό ;ητούμει•οι•. 

1 Vgl. Rδm. 3, 2 

4 (dρθήσeται-καl) Klnacl1 Koe, 
vgl. lat. 19 μι) < )I 20/21 ή τοiί 

Deoiί βασιλεία έκείιιοις Η 2ii δι•σχερία 
Η οιιτες Koe οστω; )I Η 

ίιι feιιιροribιι.s sιιίs, 
sinc ιlnhio ncιnini <lιιtιιr regιιιιιιι 
(/ei, iιl cst. ,-cι·hηιη <lomini, nisi 
fa<·ientibιιs frιι<:tιιnι <le eo, 

et neιnini φιi a }Jeccato regnatnr 
<lat.uι· regnuιn <lei. 

Se<l <licet aliqui::;: si neιnιm 
<lat.uι· regnιιnι ιlei jι·ιιctzιs eίιιs non 
facienti, qnonιodo illi }JO})Ulo da.
tnιn est a. ψ1ο et a hlatιtιn est ? 

consi<leι·a si possuιnus <lare i<lo
ncaιn ι·ationeιn ίη tanta <lifficnl
tate qnaestionis l1uinsιno<li. 

consi<lera qnia cηω vinea illi po
pιtlo tι·a<leι·etnr, 

7 aliis etc.] lat. set.zt fiilscl1lίcl1 

an clίe Stelle cles Sclιlιιsses von 
)lattl1. 21, 43 ιlen Scl1luJ3 YOn )latth. 
21,41 Koe 20 et < Pascl1 
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ούκ i ε'/ρηται δι) ;τεgi τοϋ aμ;ι;εί.ώι·ο; 
ο;ι;ερ ε'/(!ηται ;ι;ερ; υj; βασιλεία; τοϋ 

{)εοϋ. ;ι;ερί μέ~· γaρ τού άμ;τεί.ώι•ο; 

κατά το πgότε(!Ο1' γέγρα;ι;ται Οτι 
5 έξέδοτο αύτόι' γεωργοί;~ περί 

δέ nj; βασιλεία; τοϋ {)εοϋ δτι 

δο{}ιίσεται έfJι•ει ;ι;οιοϋι•τι τοvς 

καρ;τοvς αvnj;. 1J1' δ' aι· ά.ί.υτοι• 
10 το κατa τοι· τό;τοι· εl, wσ;τερ έξέδο

το ι.ιvτοι• γεωργοίς γε·γραμμέι·ον 

<Ίίι•) έ;ι;l τού ;ι;ροτέρου, οvτως εί'(!ητο 
καl ;τε(!ί τού δευτέ(!ΟV · έκδο{)ι]σεται 
έ{) ι• ει ;τ ο ι ο ύι•τι τ ο v; κ αρ:τοvς 

15 ι.ιύτrjς' καi εi, wσ:τερ εί'ρηται ;τε(!t 
τιίιι• δευτέρωι• · κι.ιl δο{}ι]σεται 
έ{)ι•ει :tOtOύl'τl τοvς Κα(!;τοvς 

αύηjς, είρητο κα; :τερl τιίιι· :τροτέ

ρωι• OTt έδωΚΕ!' αvτο I' γ ε ωργο ίς. 

20 

25 

καi ταύτα μέι• ιίμεί; εί; τrjι· τό:τοι· 
30 έ:τη:τορι]σαμει• καί το qω•έι• ιί,ιιίι· εl

ρήκαμπ · ό δέ βέί.τιον δυι·άμει·ο; καl 

4 :rρότερο~· <ού γέγρα:τται οτι καi 

lδωκεν αvτοι· ;ιεωρ;;οϊ;, άi.i.rί) Koe 
12 (7'jι•) Koe 1:J-1S καi-αύτιj; 

<Η 

non est dictuω: et cledit eωn co- 786 
lωιis, sed ita: 

locavit [ant, sicut in Graeco lιabe
tuι·: traclidit] eωn cοlωιι's. lιic 
auteω lιabetur: 

aιιferetzιr α ι·obis ι·eσ1ιurιι, et 
dabitu1· aliis colanis. indissolu
bilis eniω eι·at quaestio si, queιu
adιnodιnn dixit illic locavit [aut 
tι·aclidit ], siωiliteι· et hic dixisset 
locabit [aιιt tradidit] eωn aliis 
colωιis, aut quemaclωoduιn dixit 
llic: dabit eαηι aliis colωιis, et 
illic ita dixisset: declit eωιι co
lonis; 

qnoniaω qnod datnr intellegitur 
< qnocl) gratis datuι·, quod lo
catuι· aιιteω [et traditnι·] non 
oιnnino gι·atis datnr. qnibus eι·go 
[tradiclit aut] locaν-it, non omnino 
quasi electis et ficlelibus [tι·a
didit ant] locaν-it; qnibns auteιn 
donaν-it, cuιn indicio electionis 
ωerito eοι·ιιιη donavit. 

4f. 1011 [aιιt-tradiclit] ΚΙ, Er
klarιιng des Uberso>tzeι·s 8. 12 ff aliis 
co!onis] Ygl. zιι S. 617, ϊ 9 enim] 
Ι. aιιteιn Koe, Ygl. gι·. 12 locabit 
ΚΙ, ygl. gι·. locaYit χ (aut tradidit 
I1ier an ιlie bereits Ycι·falsciιte Lesart 
Iocaνit angefίigt) 12f coionis alίis y 
21 (qιιοd) μ <χ Pa:-;ciι 22ff [et tra
clituι·] ιι. [traιlidit aιιt] ΚΙ 2:J et] aιιt 
Β Yel Pa:;ciΙ 
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ι•υt·ίι• κιι/ ί.έγω•. f~ΚΕ ίι·υ; ιjμιϋι· μ ίli.

i.o1• ιί.κοι•/σ/Jω. 

ι:ι 1\ιιί άκούσιιJ'τε.; υί ιlρ

χιεrμί; καΙ υί Φαuισιιίοι τά; 
5 :ιαριιβυί.ύ.; ιιίοτυ ίi έγι•/ΙJσια ϋτι 
:ιερi ιιuτιϋι• ί./γει. κιιi ζ1j

τοϋι•τε; Κf.!ιιτιjσιιι ιιύτόι• έ-
β 'Ο ' ,, ... , , 

C(O I} ΙJσιl/' τυΊ.t; υχι.υυ;, ε:ιει 

εί; :ιρυιι ίίτηι• ιιύτο1• είχοι·. 
Ηι (1\Ιιιttlι. 21, 45-411.) 

'Ακούσιατε.; υί ά(!χιερεί; 

καί οί Φαρισαίυι τuς :ιιιρrιβο

ί.άς ιιύτοϋ, ι(ιι· τιj; μiι• έτέρας ύ.ρχι} 

1ίν · >>ύ.ι·Ueω:ιύ; τι; είχε τlκι·ιι δ·ύοιι. 
15 τιjς δέ ί.οι:ιιj; · >>ύ.ι•Ορω:ιο; ιίι• οίκο

δεσπότης δ; t1φύη·υσι;·1• ύ.μ:ιε/.ώι·ιι". 
έ)η•ωσω• ότι :ιερί αύτώι• λέγει . κιιτu 
μέν τι)ι• έτέραι• :ιαραβοί.ι)ι• ότι εί:ιει• 
ό δεύτερο; vίός · 11έγw κύριε, καί ούκ 

20 ά:τijλUειι, κατu δέ τι)ι· ί.οιπι)ι· οτι, έ:ιεi 
είρηται αϋηι κατu τά ί.εί.εγμέι·α 
κατά τώι• άμrιρται•όι•τωι• :ιροτέρωι• 
γεωργιί)ι•, (ό ΊΙJσοϋς είπε) το ΙΙύ.ρ-
0Jίσεται ύ.φ' ύμών 1ί βασιλεία τού 

25 Οεοϋ κai δοΟιίσεται iΟι•ει ποιοϋι-τι 
τούς καρ:ιούς αύτιjςιι, καi γι•όι•τες 

δτι =τερί αύτιϋι• /.έγει, έζι}τη
σαJ• μέν αύτοι• κρατ ίjσαι καίποιίj

σαι αύτιp δτι :ιοτ' άι• δvιοηUώσιι· · 
30 ούκ 1}δυιη]·Οησaι• δέ, έ:ιεί μ1) οίοί τε 

1ίσαν ύ:ιομείι•αι ΙJχ/.ωι• όρ,ω}ι• τώι• 

13. Ει ι;uιιι aιιιliS80lt z,rίιι

ciρe-9 srιceι-ιlοtωιι el l>fιarί.sar:i JJrι
rabofa.-s Ρiιιs, cor,μιoι·e.,·uιzt qιωrl ~ze 

i ]JSί8 dίcίt; et quaerentes eunι te
JιeJ·e tίυιιιeηυιt lιιrbas, quon·iωιι 

sicιιl Jn'O])/ιelanι eunι lιabebωιt. 

Η: l\Iat.tii. 21, 28 - 1:> :\Iatth. 21, 33 - 19 l\Iatt\1. 21, 30 -
23 :\Iatt\1. 21, 43 

.J: τάς] bis sc1·. Η ; Κ(!ατήσαι 6 diceret Β 8 sicιιt] lat. ltι::; 

αύτόιι] etιJ/6 te1ιere Jat. yg\. Ζ. 28 u. ώ; Koe, Ygl. S. 622, 21 (lat.) 
S. 622, 17 23 (ό Ίησοϋ; εΤ:rε) ΚΙ 

naclι Ηιι Lo 2-1 1jμώι• Η 
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έχόι•τωJ• τόι· 'Ιησοϋν εί; :rροqι}
τη ι•. 

καί οσοι γε l:rιβοvλεvτικιϋ; βούί.οι•
ται κρατιjσαι τόι• ί.όγοι•, ϊι? ι&; 

5 κεκρατημέJ'ΟJ' :rαρ' αύτοί; κα{Jέί.ω
σιι• αύτόι•, ούτοι ούκ ίiν :rοτε κραυ]
σαιει• <οϋτε fJrινατώσαιει•) αύτόι•, τών 
ύ:riρ αύτοϋ δχλων :rροφ ιίτηι• τιι•a 
τοϋ fJεοϋ αύτόι• ύ:rολα,ιιβαι·r)J•των, 

10 

:rερισ:rώιτωι• τούς βοι..•ί.ομέι·ους 
αύτόι• κρατείι• καi έ:rιβουλεϋσαι 

15 αύτιp. 
.1/ετa ταϋτα lστέοι• οτι τώι• ζη

τούιτων κρατείν τόι• 'Ιησοϋν διαψοραl 
είσιι•. ϋ.).).ω; γaρ οί άρχιερείς καί 

οί Φαρισαίοι έζι}τουι• κρατιjσαι 
20 α ύτ ό ι•, ϋ.ί.λω; 1] lι• τi[J '~Αισματι τojv 

~σμάτωι• ι•ύμqη. <fJ> ζηηίσασα αύ
τόι· καί άι·αστίίσα καi κυκί.οvσα έι• 
:rόί.ει, >•έι• ταί; άγοραί; καi έι• ταί; 
:r.ί.ατείαις(( μόγις -:τοτέ εύρε1• αύτόJ', 

25 οτε μικρόι• :rαριjί.fJε τού; τηροvι·τα; 
καί κυκλοvι•τα; »έι• ηj :rόί.ειιι καi εύ

ροί:σα έκράτησεν αύτόι•, οτε καi 

λέγει· >iκράτησα αύτόι• καi ούκ 
ύ.qι}σω αύτόι•, fω; ov είσι}γαγον αύ-

30 τόι• εί; οίκοι• μητρό; μοv καi εlς 
ταμιεϊοι• njς σι•λλαβούση; μειι. άί.ί.a 

et quiculllqne insicliatorie volunt 
te1ιere verbuJH veritatis, ut quan
tnnι acl se Jlloι·tificent euιn, hi 
nunquam })Oternnt eunι tenere 
neque ιnoι·tifica.re, quoniaιn ιnul
tns est popnlιιs qni aestin1ant enm 
dei esse ]Jroplιefωιι 
et praeconeιn νeritat.is et largi
toreιn salutis et ideo tenent euιn 
in corc1ibus suis, 
qui et avellunt euιn ab eis qui 787 

volιιnt eunι tenere et opprimere 
enιn . 

Deincle sciendnnι est, qnoniaιn 
volentiuιn Iesιιm tenere differen
tia est. alitereniιn]JrincipesetPJιa
r·isaei qnaerebant eu1ιι tenere, aliteι· 
aιιtenι illa sponsa qnae in Canticis 
canticornιn quaeι·ebat euιn et sur
gens ( circnιn) iba t. in civitateιn, »Ϊη 
plateis et <i11) nuncli11iscc et vix in
νenit eηιη, })Ostqnaω nιodicuιn per
transiit cnstocl<ie11t)es et circnιne
nntes »in civita tecc, et i11ve11iens 
te11uit eun1, qιιanclo et dixit : 
»te11ni eιnn et 11011 dinιittaιn euι11, 
donec introclucaιn euιn in doιnum 
nιatris meae, et in cιιbicnlnm 

eins qιιae co11cepit ιηeιι. l1aec enim 

20ff Ygl. Cant. Cant .. 3, 2-4 - 28 Cant. Cant. 3, 4 

1 εl;] ώς :\Ι 4 ί.όγον + 'l:eri • 
tatίs lat. i <οίJτε IJαι•ατιΌσαιεν) αύτόν 

ΚΙ nacl1 Diel11 Koe, Ygl. lat. αύτού :\Ι Η 
'i τι'ύν] <ποί.)ί.ώιι Koe, ,·g]. lat. 
20 ίlίJ.ως + auterι• lat. 21 (ιi> ΚΙ, 

Ygl. lat. 26, 2i αύτόν έν ηί :rό).ει καi 
εύροίJσα έκράτησεν :\Ι Η,...., Ηιι, ygJ. lat. 

10 praeconium )' 18 8\'elltΙnt 
eιιm R G an·llε>nt eιtm Β avellent L 
21 f sιιrgens Β Pascl1 :;ubiens L ω·dens 
R G 22[ (ciι·cιιm) u. (in) Die111 
'·gl. gr. 24 )JOstqιιam + aιιtem L 
25 cιιsto<l(ient)es Die111, vgl. gι·. 

81 enim] I. aιιtι'ΙΠ? ΚΙ, '·gl. gι·. 
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και αύτιj (u.ϋτη) ιί ι•ύ,ιιιι-ιι κιιτ' άgχι.'ι; 
μiv τοϋ '; 1σμιιτο; τιiίι• ιJσμάτωι• ιιlκρι1-
τησάιι Ιf ησιι· ι•ιιι~τι)ι• εί; οίκοι• μ ιιτρι); 

μου καί εi; τιψιείοι• τιj; σ?•ί.ί.ιιβού-
5 σης με«, :τψ); δέ τιp η!λt·ι τοϋ ιιvτοϋ 
βιβλίου, ιύ.; ::rροκύφασιι κrιι έτέ(!ω; 

, ' Jl'.. - 'β •. 
ιιυτοι• μει.ι.οι•σιι Κ(!ιιτtΊΙ' και ει.τιuι• 

ΠU.(!a τό :τρόη·ροι•, Ι[ησίι•' ιιεί:τιι' 
• β Ι ' - Ι I 
αι•α ησομω ει• τφ ιtοιιΊκι, κρατησω 

10 τώι· i:·ψf"ΙιJΙ' u.vτοvιι. ίι•ιι. δέ ι·οιίση; 
τού; ζητοϋιηι.; ιι vτ ό )I κ ρ α τ ιjσu. ι 

ά(!χιεαεί; κιιι Φu.αισu.ίου; κυ.t μι) 
κριιτοiiι•τα; ιιvτόι•. κατω·ιίησοι• οτι 

έ:τl μiι• τιί)ι• iJ.ί.ί.ωι• :τιιρι'.ι τόι• Χριστοϋ 
15 ί.όγοι• ί.ιίγωι• οίύι• τέ Ιστι κρυ.τιjσαι 

και :τεριδψiξυ.σfJrιι (κu.l χω[!ίσαι) 

τού ι•οϋ (ηί)ι• ότι:τοτοϋι• 

2U δογματισάι•τωι·) καΙ τεfJεωρημέι·ω; 
άι•αταέψαι αvτόι• 
'('' ,,, ) ββ' και ω; η γ[!αg η ωιΌμασε σt'fΙ ι α-

σαι. *** 

ούτω γuρ ιί κατι'.ι τό εύυ.γγέί.ιοι• σο

φό;, ιύ; >•:τι•ευματικό;ιι άι·ακρίι·ιιn• 
30 »πάι•τα. αύτό; δέ ύ:τ' οvδει·ό;ιι άι·α

κριι·όμΗο;. ύ.ι•ακρίι·ει μέι• καΙ βα
σαι·ίζει καl διεί.έγχει τοv; ai.-

eaάcιιι ιψunsa ίιι μι·ίηc·ίρίο ιιui
(lCHl (~ιιηtίι·i c·ιιnticω·uιn sic: ιlίι·ίt: 

>-tcnιιi euιn ίη ιlοιηο ιnntri~ ntcnι> 

et iιι cιιl>iι:uluιn eiu~ <JUHe cοιι-" 
ccιιit ιηe<<, ι,h·ca. fincιn nuteιn 

ip~ius lil>ι·i quιι:-ιi iηιη }>Iυ,•ectn 

et nlitcJ' cnιn tentιn·a, ιnclius 
qunιn in pι·ίιηί~, sic cli ι:ίt : >-άixi : 
asι·cι}(lιnn sιφer Ι>ιιlιηaιη et te
ncnιn altitιιιlines cin~··. ut auteιn 
intellegns, cιui sunt Yolentes eιιηι 
te1ιere ρri1ιci )Je8 et JJ/ιarisaei non 
a nteιn tenuentnt, <·onsiclera quo
niaιn alia qnicleιn Yerba. extι·a 
Υeι·bηιη CΊn·isti }Jossibile est con
IH'elιen<leι·e et. tenere et separaι·e 
cle sensn ( eorωn ,·iclelicet qui alincl 
CJUalecnnιqne 
extra Yeι·it.ateιn 

lιa lnteι·int dogιna) et ιnanifeste ίιι 
inritιnn enιn fac·ere possibile est. 
Yeι·l>unι auteιn Yeι·itatis nen1o 
potest- ωnprelιencleι·e ( icl est in
t.ellegeι·e) neqne tene1·e (id e:;t, 
conYinι>eι·e) neψ1e separare (a 
sensn credentinn1) neqne nιor

tifiι·are (id est dest.rneι·e). 
clicίt eηίιη apostolicns seι·nto: 
»S}>iritalis diindicat οιηηίa, ipse 
antenι ιt neιnine cliiuclicatuι·«, 

diinclicat eniιn et cliscntit. et 
conYincit alia Yeι·ba, si,·e sa pien-

2 Cant. Cant. 3, 4 
29 Ygl. Ι. Kor. 2, 15 

8 Cant. c:ant. ϊ, 8 - 22 \·gι. Ι. Kor. 2, 16 -

1 (αί;τη) ΚΙ Koe, ,-gl. lat. 
16 (καΙ χωρlσαι) Dieiii, ,-gl. lat. 
23 *** ΚΙ, ,-gl. lat .. ; clas cleιn μέι• Ζ. 14 
entsprecl1ende δέ fel1lt· ίιn gr. Koe 

3 doιnum Β 20 l1abuerιιnt 
Β ; ίη < (G) Β 30 dίiudicatιιr] iιι
dicatιιr L 32/33 sapientium ΚΙ, νgl. 
gr. sa}Jientiam χ 
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ί.ους λόγους είτε τώι• τοϋ κόσμου 
σοφών I εϊτε τιuν έν ταίς υ.ίρέσεσι 
δια;ιρέπειι• δοκούι•τωι•, ού κατακρίιιε-

δ ' 'δ' , β' • , ται ε ου ε κατα,.αμ αι•εται ο εν 

5 αύτιp t•οϋς τοϋ Χριστοϋ ούδi κρα
τείται ύπο τώι• προfJεμέ~·ωι• αύτοιι 
ύ.νατρέ:ιεt~• · >>τ{ς γάρ έγι•ω t•ούι• κυ

ρίου. δ; συμβιβάσει αύτόι• ;ιι καί σα-
' " " ,, • β β' q;ες οτι, ει;ιερ με,.ι.ει τις συμ ι ασαι 

10 τιι•ο; ι•οϋι•, ;ιρότερον αύτοι• γι•ώσεται 

καί μετά τοϋτο συμβιβάσει· »νοϋνιι 
δ \ , ' ' n β 
ε »κυριου τιςιι γι•ωσεται »ο; σvμ ι-

β ' , ' ασει αυτονιι; 

15 ύ.λώσεται γάρ ύ;ι' αύτοϋ καί είξει 

αύτιp. καί ταϋτα δέ ,ιιοι ί.εί.έχθω διά 
το καί ζητοϋι•τες αvτοιι κρα

ηjσαι έqοβιίfJησαν τούς ο
χί.οvς, έ:ιεί εlς ;ιροφι/την αύ-

20 τον εlχοι•. 
14. Πλι}ν κάι• εύq;ημώσιιι οί 

οχί.οι τον 'Ιησοϋι•, q:ροι•οfσι μέιι τι 
:ιερί αvτοϋ άί.ηDές, ov μι)ν (καί) το 
,ιιέγεΟο; συνιϋ.σιι• αύτοϋ. ήν μiν γάρ 

25 'Ιησούς καί προq;ι]της, ώ; διjί.ον τcp 
ι·ωίσα~·τι το »;ιροφήτψ έκ τώι• άδε).
C(ώJΙ ύμώι• άι•αστι]σει ύμίι• κύριος ό 
Dεο; ύμώιι ώς έμέ · αύτοϋ άκούσεσΟε 
κατά :ιάιιτα οσα ιΊι• ί.αί.ι}σ?7<< ό :ιρο · 

30 φίτης έκείι·ος. δ; δ' ιΊι• >ψι} άκούσrι 
τοϋ ;ιροφι}του έκείι•ου έξοί.οfJρεv
fJι)σεταιιι. 

tiuω l1uins ιnundi sive haereti
connη, non aut.enι diiudicatιιr 788 
neφιe conprehe11dίtιιι· sensus, qni 
est in Clnisto, 11eque coinquinatnr 
a.b eis qni proponnnt ennι iιn·itum 
faceι·e; »qnis eniιn cognovit sen-
811111 doιni11i, qni instrnet enιn 1ιι 
et manifestιιnι est, quoniaι11 qui 
instructurus est sensum ali
cuius, pι·inιuι11 cognoscit eum 
et post lιaec instruet. »sensunιιι 

auteιn ''donιiniιι nenιo cognoscit, 
propteι·ea ne11ιo est »qιιi instι·uat 
euin<1• 

14. Qni lιabebant tanquatι~ 

pι·o]Jlιetan~ eιιιιι, sapiunt quidenι 
alic1uicl de eo CJUOd νerunι est, 
11011 autenι et ιnagnitudinenι eius 
intellegιιnt. era.t enim Iesιιs et 
pl'Oplιeta quidenι, sicut oste11-
clitur intellegentibus ex eo qnod 
scriptuin est: »proplιetanι vobis 
snscitabit doιninιιs cleus vester de 
fratribus vestris ta11qnam nιe; 

ipsnnι auclite secundunι onιnia 

CJUaecιιιnque locutus fueritιι, qui-
cunιque auten1 »non audierit 
prophetam illunι, interibit 

7ff Ι. Κοι·. 2, 16 26ff .Act. 3, 22f, vgl. Deut. 18, 15. 19 

i) τοiί χii νοiί; Η ΚQατείται] 

lat. las μιαίνεται? Diei1l 12 γι•ιιJσεται; 
+ (τί; o[p έσται)? Κι, Ygl. Jat. 
19 έπεί + :καί Η 23 ~"κr.ιί) κι, ,·gl, 
lat. 31 τoii -έ:κεlι•οv < :\[ 

7 instnιet Κοι> inst.ruat χ 10.12 l. 
cognoιscet? κι, Ygl. gι·. 28 'Vort· 
stellung "·ie ίιn ΚΤ, gegen gr. Koe 
31 aιιιlietis Dieιιl, vgl. gr. 
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5 

:ιί.ι)ι• ούχ 1j ύ:ιFροχι) rιί\τοϋ t1 ι• np :ιρο-
, ., \ ... ~ .. Λ .. ~ ' - f' \ 

qητηι• αι•τοι• ειι•ιιι ΊιΙ' ιιι.ι. ει• τψ vιον 

fJFoϋ :ιρωτότοκοι• >>:ιάσης κτίσfι•Jς<ι 

καl εlκι)ι•α ))TOV 0Fοϋ τού aορι.ίτουιι, 

έν φ )>έκτίσ{)η τά :ιάιιτα έι• τιp οvρα-

1'<'!1 κrιl έπl τ ιj; γ ιj;. 
Fϊτε δgιιτά εϊτε ιlιίgιιτrιιι, 

10 και τά έξή;. κιιl μϋJ.ί.οι• ήι· αύτοv ή 
ύ:ιεροχι) έι• τ{[J είι•ιιι ιιύτόι• σοφίαν 
η}ν λέγοι•σω• · >>ό Οt·ι)ς έκτ ι}σατι) με 
ιlρχι)ι• όδώι• ιιύτού Fl; ί/gγα ιιύτοϋιι, 

προ τού τι :ιοιιjσu.ι, 
15 κιιl »:ιρό τού αiώι•ο; έΟηιFλίωσέ με 

έι• aρχιϊ. προ τοv τι)ι• γιjι• :ιοιιjσιιιιι 
κιιί τα fξιj;. καί τούτου; γε τού; 
δχϊ.οv; οvτω; ιrροι•οvι•τας :tf'ρl αύ
τοv καl έτοίμω; έχοι•τα; ·v:ιερ:ιολε. 

20 μείν αύτοv :πρό; τού; :ιολεμούΙ•τα;, 
φοβοvιιται οί aρχιερείς και οί 
Φαρισαίοι, και ού δύι•ω•ται, lν' 
έπιβο-ι•λεύσωσι i#λοι•τες κρατ ιjσαι 
τοϋ 'Ιησοϋ, 

25 κραJη]σαι ιιύτοv. έι•ταvΟα μiν ούν 
γέγρα."τται · έ:τε ι ε ίς προφ1}την 
αύτόι• εlχον· :τιιρά τούτο δ' aν 

πουίσαι; δτι 
οί όχλοι, κuν μiι• ηj λlξη ιό; :τ ρο. 

30 ιμ}την αύτό1• J!χωσιι•. Ε"ίς δ τι :τοτ' 
ϋ.v έχωσιι• αύτόι•, :ιολί.ι'[J fϊ.αττοι• 
lχοvσιι• αύτόv ού iστιι•, 

<le pοιηιlο··. 
tnιncn emiιιentiιι eius ιιοη crnt. in 
co φιοd crn t pι·oι>lιct.ιt, κc<L in eo 
φιο<l eι·nt filiω; ιLei, . priιno~eni- ' 
tus nnivcrsnc crcιιtnrιιc, 

in quo creat.n :-;unt oιnnia in 
caclis ct in ten-is·< 

et ceteι·a. et cιniιιentia eius cι·at 
in eo, quncl crιι t sa pientiιt <liccn::;: 
>>clcus creaYit ιne in rnincipio 
Yiai·uιn suarιιm, in opera suaιι, 

p1·iusquanι aliquiιl facci·et 

et cetei·a.. ist.as aιιteιη turbas sic 
sapientes cle eo et pa.ι·atns 1>ugnaι·e 
pro eo contι·a iιψιιgnantes tiιneιιt 
princ·ίzιes et Plιω·isαei, et non 
possιιnt insidiai·i Iesn Yolent.es 
eιnn tenae. 

et qnanιYis qιιrιsi ]JΙ'O]Jlιetanι euιn 
lιabentes *** tuι·\)ae ηίlιΗ nιagnuιn 
sa1)iebant de cliYinitate ΪΙ)Siιιs, 

ίS!J 

4ff Ygl. Kol. I, 15f - 12. ι;; Ρι·οv. 8, 22f (mit iκτιjσατυ: Plιilo ιle 

ebr. § 31 =Ι, 362 :\Ι ιηιιl Λ' Σ' Φ' naclι EHseb de eccl. tlιeol. ΠΙ, 2, 15 
= ΙΥ, I42ff) 

12 έκτήσατυ] so Oι·ig. ~-. e. sclι. 
nηr lιieι· (doclι Ygl. App. Ι u. 8. 5Sί, 
29), dagegen creat•ίt lat., = LXX 
έκτισε 29 μέιι Koe μιj :\Ι Η j <~;] 

auclι lat. είς Η 

10 ein;; + <ιnngί;;)? KJ, Ygl. gι·. 
11 dicens ρ dicente L ιlicP.nte inqnit y 
12 deιts] ιloιninns L 18 ι>arat.a;; μ 

ρaι·atos χ 311 *** Die!ιl, \'gl. gr. 
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ού q:Οάι•οι•τε; οVδέ έ:ι/ τι)ι• »έκ μέ
ροι•ςιι γι•ιιjσιι• 

τιοι• »έκ μέροι•;ιι αύτόι• γιι·ωσκόι·τωJ• 

5 καl οVδέι• (άξιοι') τ(!αι•οvι·τες :ιερί 
αύτού. 

Τοϋτο δέ ί.έγω :τερl τιtιι• ι?ιί.η
Οώς περί αύτοϋ rρω•ούι•τωι•. ού ι·ο
μιστέον γaρ είι•αι »v:τέριc uύτοϋ τοv; 

10 τa 'ψεύδη q:ροι•οrΨτα; :ιερί αύτού 

q:ω•τασίq. τού δοξάζειι• αύτόι•, ό:ιοίοί 
εlσιι• οί σvγχlοι•τε; :ιατρό; καί υίοϋ 
έη•οιuι• καί ηj ύ:ιοστάσει έι·α διδόι•

τε; είι•αι τόι• :ιατέρα καί τόι• ?.'ίόν, 

15 ηj l:ιΙΙ•οίq. μόι-n καl τοί; όι·όμασι (μό
ι·οι;) διαιροϋι·τες το έι• ύ:ιοκείμει·οι•. 

καί οί aπο τιοι• u.ίρέσεΜ• 
q:αι•τασίq. τού ,ιιεγάί.α :ιερί αvτοϋ 
rρω•είv >0aδικίαι· εl; το ϋψο;ιι ί.α-

20 ί.ούvτες καί κακίίJ; ί.έγοι•τε; τοι• 
δημιοvργοι• οvκ εlσίι• ιύ:ιέρ,ι αύτοϋ • 
ού γάρ είσι ηιετ' .. αύτού καl διa 

τοvτό εlσι »κατ' (( α.ύτοϋ, 'ό γaρ 

μι) ιtιι• (q:ησl) μετ' έμοv κατ' έ,ιιο·v 
25 έστιι•ιι. οίJτω δέ κaι• σιΨάγωσιι• οί 

ιη} τa ι?ιί.ηΟιj :ιερί τοϋ ι•ίοϋ q:ρο

ι•οϋιτε; έι· τιp όι•όματι 'Ιησού, σκορ
:ιίζουσι μiii.l.ot• ιj συι•άγουσι. rησί 
γaρ ό σωτιίρ · >•καl ό μι) συι•άγωι• 

30 μετ' l,ιιού σκορ:ιί;ει .. · κai :τρόσχε; 

talllen }Jιinci}>e:; et Pharisaei ne
qnc eorιnn scientiaιn conpι·ehen
cleι·e J>ossunt, 
qui »ex J>aι·tecc eunι cognoscunt, 
nilιil clignιnn declarantes cle eo. 

Hoc auteιn clico cle llis, qιιί 
vere >ψrο« eo sιιnt. qιιi autenι 

nιencla citeι· sa piιιnt ( de eo), non 
sιιnt ·-prorι eo, qui gloι·ificare se 
putant eιιηι; qιιales sunt lιaeretici 
qni confnndιιnt J>atιis et filii 
(significantianι et) substantiam, 
uηιιιη diccntes esse patι·enι et 
filiιιιn, snsJ>icione sola et nonιini
lJus solis cliνiclentes eos, <JHOS 
aestiιnant uηιιιη: 

<1uasi nιagna de eo sapeι·e propo
nentes >•iniqιtita teιn in excelsumcc 
loqnuntιn· et ιnale loquentes cle 
cleo non sunt >ψι·οιι eo; nec e11inι 
sιιnt »cιηnιι eo, propteι·ea sunt 
»contι·aιι eιnn, sicut dicit: »<JUΪ 
11011 est ηιecιιιη acl,·eι·sum nιe estιι, 
sic et si congregant qιιί 11011 
sapiunt dc Clιristo qιιοd Yeruιn est 
i11 no111ine Iesu, dispergunt ιna
gis quanι congregant, sicut ipse 
dicit: »qιιί non congι·egat nιecunι 
spargit... et vide qnia non sinι-

3 \·gl. Ι. Κοι·. 13,!) - 11. 21 ,.gl. ::\Iaι·c. 12, 4U - 12f Ygl. Orig. fragιn. 
in Epl1. (CΊ·aιnc·ι· Cat. ΥΙ. 169): οί σι•γχέοιοτε; :zατέρα καΙ ι•ίόν, '·gl. clazn Haι·nacl;: 

TU. 42, 4, ϊ9f - 1fJ \·gι Ps. ί2. 8 - 21ff. 29 ::\lattl1. 12, 30 

4 αύτώι• Ha ;) <ι'.ίξιοι•) Kl Koe, 

,·gl. lat. 9 γ(ίρ] δέ Koe, '·gl. lat. 
10 τά ψείοδη] n~enrlιιciter lat., ,·gl. άi.η. 
-θώ; Ζ. ί Koe 13 Η διδόντε;] ).έγοντες 
Koe, ηι;Ι. lat.. 1;) (μόι•οι;) ΚΙ Koe. 
νgl. lat. 2;) δέ] διί Koe 26 μιj < Ήa 

1 ρllarisaei] scι·ibae G L fJ (de 
eo) Dicl11 Koe. Ygl. gr. 13 (signi· 
ficantiaιn et' · Dίe!Jl, ,·gl. gr. I sιιb
stantiam) lat. las ίοπόστασιν Koe 

1ί aestiιnantl lat. las τό iν (ι•ομι· 

;όμενοι•) Koe 19 excelso ~-
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οτι μ ι) είρητιιι ά:τ.λιτις . 'ό μή συJ•ά
γωt• σκορ:τ.{ζt·ι,. άλi.a μετa uκρι

βο·ϊος :τ.ροσDιίκ1μ; τ~ς ιομετ' έμούι .. 
δεί γa(! TOI' σιΨάγοι•τα μετ' αvτού 

δ συι•άγειι•. ι·υιίσειc: δi τοι• μετ' 
αύτοϋ συι•άγοι•τιι t~:τ.ισηίσα; τψ >•συι•

αχDέΙ•τωι• vμιτιι· κιιl. τοϋ έμοϋ 
π1·εύματος qvι• ηj δυ1•άμει τού 
Κ?•ρίου 'Ιησοϋ :ταριιδοϋι·αι τοι• τοιοϋ-

ΙU τοι· τιp σατιιι·iJ. είς δλεUροι• τιjς 

Οα(!Κόςιι' το γa(! »σιΨαχ0έΙ•τωΙ' 
ύμάπ κιιi τοϋ έμοϋ ;τι•εύματος σvι• 

ηj δυι·άμει τοϋ κυρίου 'Ιησού« 

δηλοί τοι· συι·άγοι·τιι μετ' αύτοϋ. 
15 , , ~ • , , I .Q., 

και ουκ ω• ι.εγοις το • συι•αχ·vεν-
τωι· ύμώι• έ1• τij δυνάμει τού κυρ{ου 
'Ιησού« άρμόζειν 

τοίς ήτοι μετa τοϋ κακώς βιοϋ1• 

2U συι•άγουσιΙ' ·ιϊτοι συι•αγομέι·οις 
η μετa τοϋ κακώς καi άσεβώς 
φροι•είν ;τερί τού Οεού η τοϋ Χρι

στού αύτοv. 

Ταϋτα καi διa το τοvς δχ-
25 λοvς φροι·ούι•τας ;τερi το·ϋ Ί1]σοϋ, 

τοvς ύπiρ αύτού καί πολί.ψ lλαττον 
φροι•ούντας τής άξίας αύτοϋ, ί.έ
yεσfJαι είς ~ροφ1}τηι' uύτόJ' 
έσχηκέ1•αι. 

30 σvνεξετάσας δi τούτοις η)ι• τού 

Λοvκιί :τερi τιον όμοίων λέξιι• τρα-
1'ότερον (οlμαι) κατασκευάσεις τά 

, ,., ' \ ,;χ 

προειρημε1•α · οστις ψ17σι · »και η1' 

διδάσκω1• το καΟ' 1jμέρω• έν τψ 
35 ίερψ · οί δi άρχιερείς καi οί γραμ-

plicίter ιlίχίt: φιί non ι·ιιngι·cgιιt 
SJ>ιιrgit« se<l c·uιιι ωιιtη nιliι.'ι.:tio-

nc: •·<ιui 11011 ι·oιιgι·cgat Ιηι·ι·ωη"; 
φιί eηίηι ι-ongJ·egιι t, ι·uιη t'ln·isto ' 
cωιgrcgaι·c clι•bet. cιuicL sit aut-eJn 
congι·cgιιι·e cunι t'ln·isto iιιtellegcs, 
sί consίdcι·a Ycι·is cιuod dίcit ιι ρo
stolus: ••Congι·cga tίι; yo})ίs et nιeo 
spiι·itιι cnιn ,-irtutc cloιnini noι;tri 
lesn Cln·isti tι·aιlcι·c eunι <ιui 
talis est satanae in inteι·itιιm 

carnis·ι; quod eηίιη <licit: "con
gι·egatis vol>is et ιιιeο l:!})iιitu cιιηι 
,;ι·tυte Iesu C'hιist.i ... n~tιnifestat 

quiιL sίt congregaι·e cuιn co. et lιoc 790 
11011 conYeιιit ad eos <licere: ··con
gi·egat.is Yol>is cιιm Yii·tute do
nιini Iesn Chι·ist.j ... 
qni eniιn congrega.nt cιιnι nιale 

sιψίentiJJus de C'lu·ist.o, non con
gι·egant cuιn Cl11isto. 

Et ιηanifestius hunc sensuιn 
lιιι bes a1Jιιcl Lncanι ita c1icentein: 
ιιet erat docens cottidie in teιnρlo; 
principes autem sacerdotunι et 
scribae et senioι·es populi volebant 
eιιm perdeι·e, et non inveniebant 

6. 11. lo Ι. Kor. ο, 4f - 33 Luc. 19, 47f 

22 τσϋ1 <Η 

(dληθώς) Koe 
(τοι) Koe 

Origenes Χ 

24/25 οχ).οvς 

26 [καί] DieW καί-
19-23 Koe siellt in gr. und 

lat. hier nicl1t Reste des gleichen 
Satzstίίckes, vgl. Kachtrage 

40 
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ματείς καΙ οί ;τρωβύτεροι τοϋ 
λαοϋ έζι}τουν αvτόι• a:τοί.έσαι, καl 

οvχ εi'ρισκοι• τί :τοιιίσοvσιι• · ό γaρ 
λαός iL-τας έξεκ(!έμrιτο αvτοϋ aκού-

5 ωι•«. καl έι• τούτοις γaρ δηλούται 
ότι οί τώι· 'Ιουδαϊκίοι• :τροί'στάμει·οι 
παραι·όμως οχλωι• (όι·ομαζόμfl'οι άρ

χιερεί.;) καl γραμματείς (έχΟροl τψ 
• lησο·ϋ) κιιl :rρεσβύτεροι τοϋ λαοϋ 

10 ζητοϋσι μiv τόν 'Ιησούι• ά;τολέσαι 
καl aφω•ίσαι τό οι·ομα αύτοv ά.'1'ο 
τιίιι• aι•Ορώ:τωv καl τι}ι• :τερl αύτοϋ 
:τίστο• · ούχ εύρίσκουσι δε τί :τοιι}-

• " β ,.. ' , 
σοΊ-•σιι• εις ο:τερ ουι.οι•ται αιουσαι. 

15 ϋ.τε προληψΟέι•το.; :ται•τος το:V είς 
αvτόι· :τιστεύσαπο:; ί.αοϋ καί ι;ψJ

τη,ιιέι•ου τιj.; εί; τόι· Ίησοϋι· aγά
:τη.; κuί έκκρεμαμέι•οv έι• τιp άκού

ειι• τιϊ.; διδασκαλίας αvτοϋ καl τοϋ 
20 λόγου αύτοϋ. καl lστι γε τούτο 

iδείι• μέχρι τοϋ δεϋρο, τίι•α τρό:rοι• 

ζητοϋσι καDελείι• οί :τροβα).ί.όμΕΙ"οι 
τι}ι· Dερu:τείω· τοϋ Dεov ώ.; aρ
χιερείς αvτοϋ καΙ τι}ν Dείω• γραφι}ι• 

25 ιίι; γραμματείς καί τό aρχαίον 
ιίι.; [οί] :rρεσβύτεροι τοϋ λαού, (κul) 
ζητοvσιι• ά.-τοί.έσαι τοι• 'lησοίJι• καl 
έξuqω·ίσιιι τι}ι• :τερl αvτοϋ δό;αι·, 
πάι•τα είς τοϋτο aκολούDως τιp 

30 βοvλι}ματι τώι• :τατέρωι· αvτών πράτ

τοι•τες, ov μψ• εύρίσκοι•τες τί ποιι}
σουσο·, ϊι•α τόι• έξηρτημέι•οι• τοϋ 
'Ιησοϋ λαό ι• a:τοστι}σωσιι• αvτοϋ 

καl ά..-ταλείψωσιι• αvτον ά..-το τijς 

35 διω•οίας αvτώ•·· 

3. 13.31 ;rοιιίσωσιι•? ΚΙ ί οχί.ων 

Ηιι, vgl. lat. ί.όγων )I Η 26 [οί] 

ΚΙ, vgl. Ζ. 23. 25 J (καl) ΚΙ naclι 

qnid facerent; populus eniιn oιn
nis snspensus erat in eιιm audiens 
eιιιηιι. et in lιis ostenditur, quo
niaιn qιιi praesιιnt iniqιιe Iudaicis 
tuι·bis et noιninantur principes 
sacerclotuιn et scι·ibae et seniores 
popιιli, iniιnici Clιristi, volunt 
quidenι perdere Clιrist-unι et dis
perdere nomen eius ex homi
nibus et fidenι cle eo, sed no11 in
veninnt qnid faciant secundnιn 
qιιοd volunt, qno11iaιn praeve
niens omιιis popnlns, qni credidit 
ei, })endet in clilectioιιe ipsius et 
penclet, nt auctiat doctrinanι eins 
(et verbUJn eίus). et est hoc 
ιιsqιιennnc viclere, qnomodo qnae
runt exterιninare, qni pι·ofitentnr 
esse se sacerdotes clei et scrip
turas eins cognoscere quasi scri
bae et a11tiquitatenι se te11ere 
puta11tes qιιasi se11iores, et quae
rn11t perdere Iesunι et exter
ιιιhιare fideιn veritatis ipsins, 
om11ia co11sequenter secuιιdum 
voln11tateιn pat-rιιnι snornιn agen
tes. ιιοn taιnen iιιveιιiηιιt quid 
faciaιιt., quia 11011 possuιιt popu
lιHn Clιristi pe11clent-enι in eum 
a b eo divellere neqne clelere eum 
de sensn eornιn. 

δ tnrbis Β L verbis R G, s. 
zn Ζ. 7 gι·. S. 627, 17 gr. 
1-! (lilectionem G L 16 (et Υeι·-

Koe, vgl. lat. 33 ά."!'οστιίσωσιν] bιιm eins) Diei1Ι. "'gl. gr. 21 et y* 
lat. la:,ι άποσπάσωσιν Dielll 
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Τιίχα ι}i κιιl :τιlι•τf:: ιιι ιjι·το•

οrι• /)ι;ξιιι• j/χοιτFς :lf(j/ τιιί' ι?t·ίοrι ΚU.t 
β ' ' 't - ,.. .. , 

:τρt·σ η•οι•η·; :τt·!!ι ιιι·τ η; ιιι.ι.οτριω.; 

τιj; 'fησοv διι)ιισκιιί.ίιι; il:τοi./σιιι 

fi μέι• /Jiί.οι•σι τι;ι• 'Ιησοι-:ι•. οΛ δύ

ι•ιιι•τιιι δΕ, t!:τt-1. πil.; ύ ίJχί.ο; ω~τοίi 

iκκρl,ιι ι ι τω άκιι-ί-ωι•. ιίl.ί.ύ. κιιl ιιί 
οίστισο·ιιfι• σι•γγι;zιf,ιιμιισιv 1j; διί
:τοπ σοrίι1; ·:τψισ/χοι·πς κιιl ι)ιύ. 

ω τοίiτο τρο:τικιiJς /.ηι)μποι γραμ

,ιιιιτεί; 

ά:τοί.{σαι 0/ί.οι•σιι• t~ξ άι•ΟψfJ:τωι• 

τύι• Ίησοι-:ι·. ού μιjι• εvρίσκοvσιι· 

εlς τοvτο άι·vσιμοv δ ;r;οιιίσουσι. 
- ' ' δ' - β' < ι·' κιιι :ται•η·; ε οι ;r;ρεσ υτFροι, οι 

ιίi.ί.ύτuιοι) τ ιj; Ίιισοϋ διi'Jιισκιι
ί.ίιι; ί.όγιοι Έλ/.ι}ι•ιιJΙ' καl βιι(!βά
ρωι•, ά:το/.έσαι ΙJΟ.ουσι τοι• 'Ιησοvι·. 

ιίλλ' ού δύι·ωτω ι·ικώμει·οι ά;τ;ύ 

20 ;r;ω•τύ; τοϋ ί.αοϋ Ίησοv, t~κκρεμα

μέι·ου τοϋ διδασκά/.ου lι• τιp άκού
ΕΗ' 

κιιί συι•υ.ισΟάι•εσΟιιι τ ιj.; διδασκαλία; 
αύτοv. κιιi ό .1/ϋ.ρκο; δέ τύ. :ταρα-

25 ;r;/.ιίσιι.J. ύ:τοβάλλει Ι.έγωι· · »καi ι}κου
σω• οί άρχιερεί; καi οί γραμματείς, 
καί lζι}τουι· ;r;ιiJ; αύτοι• ά;τ;οί.έσι•Jσιι• · 
irοβοvι•το γύ.ρ αύτόι•. ότι ;τ;ύ.; ό 
λαό; lξε;r;ί.ιίσσετο l;r;i τιi διδαχ!ί 

30 αύτοϋιι. ;r;u; γύ.ρ ό i.uo; Χριστού 
lκ:τί.1ίσσεται ·l;r;ί ηj διδαχti αύτοv", 
καi οvδέι· δ·vι·uται γΕΙ"έσΟαι ύ:τύ τώι• 
:τροl'Ιρημ/ι•ωι• ι'ιρχιερέιιπ· καi γραμ • 
μuτέωι•, ζητοvι•τωι• ά;τ;οί.έσαι τοι• 

35 'lησofv lξ ι'ιι·ΟριfJ;zωι• κui iκ/.ϋσαι 

2;). 31 )lal"C. 11, 18 

6 ϋχi.ο; + fidelislat.. 8 γράμμασιv 
:\1 l:J 16 \oi άίJ.ότριοι) ΚΙ, "·gl. lat. 
1; J.όγιοι Koe, ,-gl. Iat. J.όγοι ~Ι Η 

];'orsitnn Η HtCIIl Ct 011111($, ιιuί 
non ι·cι·tc snμiιιnt ιlc ιLίγinit:ιte 

sc<l ηlίιιιl Ιuφιιιηtιιι· (lc cιι φιηιη 

('}υ·isti c:->t ιlοctι·iωι, }1eι·ι\eι·c \"ο- ι 

luntt'ln·i:-;tιιιιι, 11011 ιιιιteηιιιιιs:;uηt, 

ψιίa tοtιι:; JΙUJHΙiΙΙS fίc\c\i:-> }ICΙHlct 
in eιιιη aιι(lίcn:-> eιιιη. :->CΙl l't qui
c·uιnφιc ncl :->cnsuιn scriι1turnι·uιn 
cxtrιιncanHn a:-;ρicinnt, et i(lco ϊ91 

ιnoralitcr clicιιntιιι· scι·ilιne, 

ct oιnnes }Jre:->lι~·teri alieni a 
C'lni:;ti cloctι·ina. icl est. ι>l1ilOSO}Jlli 
gentiιιιn ceteι·oι·nιncμιe lJaι-lJnι·o

nHn ρru(lentes, ρenleι·c \"olυnt 

Cln·istnnι, non aιιteιn possunt, 
victi a poρulu Cln-isti, penclente 

et au(licnte doctrinaιn ip:;iιιs. 

-! Cl1rist-i e:;t] est. ex cl1risti G L 

9 et- )"* < L Ιό alieni presb~·t.eri L 
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την lκπί.ηξιν πω·τό; τού λαού . -
αvτοv. 

15. Πα Ι. άποκ~ιtJεlς ό Ίη
σούς είπε πάλιν έι• παραβο-

5 λαίς αύτοίς λέγωι·· ιύμοιώ{}η 
•p λ'-.-' ?} α σι ει α τω ι• οvραι·ω~· αν-

{}ρώπφ βασιί.εί, δστις ποιών 
γάμους τψ υίιp αvτού 
άπέστειλε τούς δούλους αv-

10 τού καl τa έξή; έως του· πολλοl 
γάρ εlσι κλητοί, όί.ίγοι δ8 
έκλεκτοί (1\Iattlι. 22, 1-14}. 

Παί αύτη ι} παρu.βοί.1} όλοσχε
ρέστεροι• νοουμένη δόξει σαφΥjς είι•αι, 

15 έν fι aνfJρωπος μ8ν βασι).εύς τ ρο
πικώς ό tJεός καΙ. :ταη}ρ 

Χριστού Ίησού είι•αι λέγεται, οί δ8 
γάμοι του υίου τού βασιλέως ~~ 

20 &.ι-τοκατάστασις τ ιjς νύμιρι; έκκ).η

σίας .\~ιστού :τρός Χριστόν τόι• 
νυμφίον αύηjς. οί δi άποστείJ.ό
με'J.•οι δούλοι καλέσαι τούς κ ε
κλημέ1•ους είς τούς γάμους 

25 οί κατa καιρό ι• είσι :τροιr ιjται έπιστρέ
φοι•τες τούς ά.ι-τό του λαού διa τώι• 
προφητειώι• έπί η}ι• εύφροσύι•ηιι 

άγομέι•ψ έπl τfj άποκαταστάσει 
njς έκκί.ησίας προς Χριστόι•. οί 

30 δέ μη tJέλΟ11τες Β).tJείν προψ 

γουμέι•ως οι•τες κλητοί οί μι} άκούΟ1'-

15. Et ι·eszJωιde?ιs lesus iter
'l.ι11ι ιlixit eis i?t parabolis dicens: 
sinιile est reyn1ωι caelonι?ιι lιanιi1ιi 
regi, φιi jec1't ?t'l.l)Jtias filio suo 

et ceteι·a. 

Haec quoqιιe parabola simpliciter 
intellecta videtuι· ostendere, quod 
honιo ι·eχ ιnoraliter deus et pater 

donιini nostri 
Iesu Christi dicatur, nuptiae autenι 
filii regis rcstitutio sponsae eccle
siae (Christi) ad Christum spon
sum ipsius. qui autenι mittιnιtur 
seι·'~ t•ocare invitatos ad nuptias se
cundum tenψus lιabentur prophe
t.ae, conveι·tentes ex populo per 
suas proplιetias ad laetitiam resti
tutionis ecclesiae ad Clιristum. qui 
auteιn nolιιerunt venire in primis 
invitati, qui noluerunt (erant) 

15ff Ygl. Hier. in l\Iattl1. 174 C: rex iBte, qtιi jecit nuptiaB j-ilio 8'UO, detιB 

on~nipotenB eBt; jacit autetι~ ntιptiaB dotι~ino noBtro leBtι OlιriBto et eccleBiae -
201 Vgl. Act. 3, 21 - 22ff Ygl. cc Νι·. 59 (Anf.) Or. cι Κι·. 242 Or. 

3 \'orl1er: Περί τι'ίίι• καί.οι•μbιων 

εlς τούς γάμου; Η 14 δ6ξη Η8 

80 έ/.fJείν < Η 31 άκούειν (fJέ).οι•)τε; 
Koe, vgl. lat. 

3 f et - dicens ~-* secιιndurn 

rnatt1rn. In illo tempore dixit Iesus 
discipulis suisL 10 et cetera +Omelia 
Origenis de eadem lectione L 17 do
ιnini nostri < y 20 (Cl1risti) Diehl, 
vgl. gι·. 28 (eι·ant) Diehl, Ygl. gι·. 
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τε:; τώι• λιίγιιιι• τι\ιι• :r~ιιιιηη\ιι· 1jσω•, 
οί δέ ύ.:τοστε).}Λμηοι ιl/.).uι δοί'Ι.οι 

Ι αυ.ο ?ifJροισμιι :rροιrητιίιι·, το δε 
~ , ., "11 7' ~ 

ητοιμασμειΌΙ' ιιριστοι•. ιΊ' ψ οι 

- - β ... , \ ' ,; ταυ~οι τοι• ασιι.εως και τα σι-

τευτa ιιύτοίJ τFΙ?υμέΙ•α ιjι•, aί 
στερηιl1jσu.ι• καί λογικιιl τιίjι• ,ιιι•στη
ρίωι• τού Οεοv τ~οιrιιί · οί:τω ι)i καl 
:rάι•τιι έτοιμα, οί:rε!]l:rάι·τιι))' τιοι• 

10 οι•τΜ• λόγοι (έτοιμοι), οϋς ( δτω• 
iλfJn τό τfί.εωι· .. ) οί τfj κλιίσει uκο
ί.οι•·Οιίσω•τε; q:άγοι·τιιι καί :rίοι•ται. 
έ:rεl ι)i τιίjι· κεκί.ημέΙ·ιω• διά τιίjι• 

:rροrητίiJι• οί μέι• μιίι·οι• 1},ιιfi.ot'V 

15 τώι• λεγομΔ•ωι• κιιl τοί; βιωτικοίς 
έσχόί,αζοι• :r!]άγμιισιι·, οι~ μ ι)ι• καί 

έ:r01'1J!]Εύοι•το (κιιτa τiίjι• :rροψη
τώι·, (J.i.i.oι δi κιιl έ:rοι•ηρεύοι•το) 

κατ' ιιύτώι•, διά τούτο τιίι• δια-
20 q:ορaι• ιιvτώι• :rιιριιστijσαι βουί.ό

μει•ο:; είπει•· οί δi ύ.,ιιεί.ι}σαvτες 

ά:riji.Ooι•, δς μiι• έ:rί τόv 
ϊδιοι• άγρόι•, δ; δi έ:rί η]ι• 

έ,ιι:rορίu.ι• αύτοϋ· οί δi ί.οι:τοί 
25 κρατι}σαηε; αύτοϋ τοv; δού

λους ϋβρισαι• κrιί ύ.:rέκτεο•αι•, 

Εlτα aκoi.oύfJω; (ταύτη> τfj 
όί.οσχερεστέρq. διηγι]σει ιj όργι] τού 
β λ ' - n ' c> ' ' ασι εω; ~Όειται, ηι• και ο α.-το-

30 στοί.ος :τερί 'Ιουδαίων όι·ομάζωv 
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ιιu<lire YeriJa }Jroplιctnnηn, itcιn 
ιιliί :::;eιτί · t.rιιnsιιιissi nlin congrc-
ga tio prutJhct.aruιn. rι·act)nrn tunι 792 
ιι uteιn ]Jηι.ιαliιι ιιι, in qιιο trιuri ct 
sαyίιιαtrι regis οccίsιι erιιnt, <crωιt, 
soli<lae ct ra tionn tJiles lll}'Stcrio
rιιnι <lci c:>cac. sic ηιιtcηι et οηιηία 
panιta, iιl cst dc oιnniiJus cιuac nc
ccssιιria sιιnt pι·acριιι·ιιti scrnιonc:-~, 

qιιοs ( · ι:uuι Ycneι·it <ιuocl pcrfcι:
tιιnι est·~) qni inYitn tioneιn secuti 
sιnιt dei ηιιιιΗlucη Ιηιηt- et bibcnt. 
qηοηiιιηι η uteιn Υοcιι torιnu pcr 
pl'Oplιet:ιs qιιida ηι qιιideιn nc
g1exerunt tantιnn111o<lo quιιe ιli
cciJantιιr saecιιlaι·iJJus occιφnti 
negutiis, non a ntenι et nιaligna tj 
snnt aιlYersns }Jrophet.as, alii au
teιn et· ιnalignnti sιιηt contrιι eos, 
j<lco <lifferent-iιιnι eorιnn ostendere 
Yolens <lixit: quί(/aιn φιίdeιn ne
glegeιιtes abίeru ιιt, aliιι.<J qu·ide1n 
in. αrιrιωι. suιιιιι, aliιι.<J α1ιteιιι in 
ιιegοtiαt·iοιιeιιι sιιαιιι; reliqιιi αuteιιι 
teneιιtes serι·os eίιιs iιιίurNs a(lfe
cerιιιιt et occMel'1ιnt. 

Ad.lιuc anteιn secιιηdιιηι 

simpliι:'enι lιanc traditionenι ira · 
intellegίt.ιιr regjs, de qιιa et a posto
lus dicit propter Indaeos: ιφraeνe-

4f Anders Orig. fragιn. 68 in Lιιc. (ΙΧ, 26ί, 25fί.): lίριστοv μέv γάρ oi 
εlσαγωγικοl λόγοι ij ι)θικοl ή τά :ταί.αιά ί.όγια, δεί:τvοv δέ οί έv :τροκοπιϊ ί.όγοι 

μυστικοί ij οί τίj; J•έα; διαθιίκη;. - 6f Ygl. Hebr. 5, 14 - 10 Ι. Κοι·. 13, 10 -

10 όντων (aιιcl1 Π 2-!ί, 10) (δε) όν

των Dielll (προσηκ)όντωvΚοe, Ygi.Iat.l 
<έτοιμοι) ΚΙ nacl1 Diel11 Koe, Ygl. Iat. 
12 φάγωvται καί πlωνται Η 17f (κατά 
-έποι·ηρε{'Οvτο) κι, \'gl.Iat. 2ί (ταύ

Τ!J) Diehi, Ygl. Iat. 

2 (seι·,·i> Diel1l, 
σ (erant> Diei11, Ygl. gr. 

vgl. gι·. 

S appa-
rata L 21 φιidem] Ι. aιιtem? ΚΙ, 

Ygl. gι·. 
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Μγι:ι · ''έrΟασε δε 1} οργη l;τ,' 
αiπούς είς τέλος<<. είτα ;τ,ροrητεύε

ται ό κατά 'ΙουδαίωJ' ;τ,ό/.εμος καi 
1} al.ωσι; • Ιι:ροι•σαλι}μ καi 1} U.ι·αί-

5 ρεσις τού λαοϋ μετά τι)ι• Χριστού 
έ;τ,ιδημίω• έJ• τip καl ;τ,έμψας το 
στράτευμα αύτού άι•είλε τούς 
φογείς lκεί-ι·ους καΙ υ)ι• ;τ,ό

').Ι I' ω) τ (ίj I' fι• έ ;τ, ρ η σ ε. 16. το δe 
lO τότε λέγει τοίς δούλοις αv

τοv· ό μεν γάμος Έτοιμος. οί 

δε κεκl.ημ έι•ο ι ο Ι.• κ 1)σαι• ύ.ξ ι ο ι· 
;τ,ορεύεσ{)ε οvι· έ:τi τάς διεξό

δους τιϋι· όδιϋι·, καί δσοι•ς ιίν 

15 εΠρ η τε καλέσατε είς τούς γά
μ ους άηψέροιτο άι• l;τ,l τού; 'Ιησού 

Χριστού ά:τοστόλους λέγοJΙτα.ς Ίου
δαίοις · ··ύμίι• ή1• άι•αγκαίοι• άι·αγ
γεϊλαι το;· λόγο1• τού fJεού. έ:τεi δi 

20 U.ι·αξίους κ[!ίι•ετε !αυτούς, ίδού στρε
rόμε{)α εl:; τά έ{)ι•ηιι. αί διέξοδοι 
οvΊ•τιο ι· όδ ιϋι• τά <έκτο:; τujιι έ{)ι·ώι·) 
lξω τοv 'Ισρωί/. έστι :τράγματα, 
:ταρ αίς οί ύ;τ,ο τujι· d:τοστόί.ωJ' 

25 εύρισκόμε1•οι κα?.ο vιοται ε ί; τ ο ύ ς 
γάμους, 
συJ•αγόι•των τώι• a:τοστόλωι• :τάι•τας 
oV; εα,, εVρωσιι'. 

nit auteιn illos iι·a ιιsque in fineιn«. 
et propl1etatur adYe1·sns ludaeos 
bellιnn et interitns Hierusaleιn et 
inteι·fectio po1ηιli })OSt ascensio
neω doιnini fιιcta, in eo quod ait: 
11ιίttens α·ιιte1ιι exercitunι sιιuιη. 

i1ιteιjecit lιonιiciιlas illos et c~t·~
tatenι eοrιυιι succendit igni. 
16. quod a ιιteιη dicit: tιιnc 

di:cίt sen·is sιιis: 1ι1ψtiae qιιίdeηι 

JXH"atae. ίηι·ίtαti autenι 1ιοn fιιe
rιιιιt digni; ite eι-go αιl exit-ιιs ι·iα
rιοη, et qιιοscιιηqιιe i?ιι'e?ιeritίs 

ι-ocate aιlnιιJJliαs refertιll' ad a})O

stolos Cln·isti dicentes ludaeis: 
»νobis IJι·iιnunι ωissunι fue1·at 
verbιnn dei; sed quωύam indi
gnos vos iudicatis aeteι-na vita, 
ecce conYertiιnur ad gentes«. exi
tιιs eι·go gentinm sunt ι·es geη

tiιιιιι fω·is extra Israel, ex qώbus 
quoscuιnque ΪlιYeniebant apostoli 
voca bant aιl nu ρtίαs. 

1 Ι. T\ιess. 2, 16 - 21f Ygl. Hier. in 1\lattlι. 175 C - 13--631,29 Ygl. 
cc Nr. 60 (:\Iittι') Or. - 18 Act. 13.-16- 2lff Ygl. Hieι·. in :\Iatt\1. 175 D: 
φιaeritιιr aιιtetι~. qtιωι~οdο in lιis φιί jω·is crant. i11ter tιw.los et boni aliqui sint 
repeΨti. hι111c lοcιωι pleniιιs tι·aclat apostoltιs ad Rωnanos [dicens]. qtιod gentes 
ηatιιralite1' jacientes ea, qιιαe legis sttnt, c011deιι~neιιt Iιιdacos (•tc. - 21 ff Ygl. 

cι Κι·. 2-±3 Or. 

6 i:ιιδημίαν] ascensioneυb lat. 

:?U έαυτούς + rιeteΨna 'υίtα lat .. , Ygl. 
S. 531, 3; 563, 1 22f (iκτό;-iθνών) 

ΚΙ Koe, νgl. lat. 23 :ιράγματα] 
δόγματα cc Νι·. 60 cι Kr. 2-±3 

4 ascensioneω] so? S. 6-18, 24 
a.dyentωn 11 paratae + sunt L 
16]Himιιιn];;o\at. S. 531, 1; 562,27 

- iibι'rall gegen gr. 20 gen
tiιιm] lnt. \ιιs έθι•ώι• st. όδών 



:\Jnttlι. 22. ι . ι..ι Ί'οιη. X\"ll, Ι :ϊ. I Η 

εϋρισκω• Μ τοlχ~ ιlκοί-ω•τα; κιιl 
, 't I Joo .. - I I 

ουκ Ι''f'!ΟJ'τι~οΙ' κιll.οιΨτες :rοτεψ.ιι• 

:ωτF :ιριί τ ιj; κi.ιίσ1·ω; :ιω·ιιρι.ιί ij 
i.ίγαΟοί ιJσω• οί καί.ο·ύμεΙ•οι · :τ άΙ'-

δ τιις γάρ το1χ: εύι:μσκομ!Ι·οι•; έκιί
λουΙ•. i.ίγιιΟοu:; Μ. ι·ο,ιιιστ/ω• FΙ'τιιυ-
_,1 ι r • ι • ι {) ο 
·υιι u.:τι.ουστε~ω· Μ-γFσ ιιι τοι•; 

μετ(]tωτ/ρου:; τιiί1· f~(!χομiΙ'<•JΙ' έ:ιl 
• (I 'β '11' .. 10:.. ~ 

τψ• ιιFοσf· ειιιΙ'. οι; Hfll(!,llo.oι; ω· 

IU τό τοιοϋτο i.ί:rοστοi.ικύΙ· · )!ϋτω· δe 

h?Ι''IJ τά μι) Ι·ι$μοι• f!χοΙ•τrι ιrvσει τa 
του 1'όμοι• :rοιιί)σιι·, οί τοιοϋτοι Ι·ιί,ιιοΙ' 
ιο} ί!χω·η·; έω•τοί; είσι 1'ύμο;. 

Οίτιι•ες ΕΙ'ι)f·ίκΙ'ΙΙΙ'τtJ.Ι τu ί!ργοΙ' του 

15 Ι•ιίμοι• γψι:rτοΙ' ΕΙ' τιιί; κu.ρδίαι; 
ιιι•τιιn•, συμμιιρτι·ρούση.; αvτιί)Ι· τιj; 

συΙοειδιίσεω; ... καl έ:τi.ιίσΟ·ιι γε ό 
Χριστού <__καl_. τιj:; έκκί.ησίας γ ιίμ ο.; 
κu.l u:τοκαταστάΙ·τωΙ' (τιp Οεί[J:, τιί)ι• 

20 εύρεθέΙ•τιοι• ύ:το τιϋΙ· a:rοστόi.ωΙ', 

α~·ακειμέι·ωΙ' l:τi τιp εύrραι·Οιjι·αι 
έ:r,l τοίς γάμοις. 

Εlτ' l:τεί :το1•ηρούς καl aγα-
25 iJούς καi.είσΟuι (μeι• έ)δει, ού μι)Ι' 

wστε τοu; Π01'7J(!ΟVς μ11'fΙΙ' :ι;οι•η
ρού;, ai.i.a μεταμψιασαμέΙ·ου; καl 
ύ..:τοΟεμέι·ου; τa aί.ί.ότρια του γάμου 
έΙ·δύματα έ1·δύσασ0αι τa τοϋ γά-

Yoc<ιiJnnt ιιιιtcιη olιocιLiι·ntι•,; tωι

tιιιιι. ΒΟIΙ ιιιιtcιη ct c·ιιι·;ιlιωιt 

ιιtηιιη nlicμιnnιlo nntι· \'οι·;ι t io
ncιn nHιli fιιcι·ίιιt <ι ιιt ΙJοιιί ιιιιi • 
\'οι::ιiΙΗΗtιιι·; οιιιιlf'8 eηίιι1 φιus 

inYeniι·c ροtι·ηιηt, Yoc·n \)<HJt. 1Jo-
1ιos Η ιιtcιη iιιtcllcg<:ι·e lιίι: siιn- 7!!3 
ρlicitcι· ωnΥcιιίt Ιιιιιηίliοι·c:-; et 
ι·cc·tioι·c:; cx ci:-; φιί ,·cnie\)ant ;ιd 
c·ιιltιιιη <lci, φιίiΗΙS COJl\"Cnίc\)<lt 

aι>ostolicιιιn dictιιιn quoιl ait: 
>!Clllll eηίιιι gentes. C}HHe legcHι 

11011 lιnlJent. 11ntιιι·nliteι· cιnnc lcgis 
snnt fncinnt. lιιιίιι:-;ιηοclί legeι11 
non lιa bcnte:-; Ϊ}Jsi sibi ι:;ιιηt lex, 
φιί osten<lnnt οιπιs legis sc·ι·iι>tnιu 
in coι·cliiHιs sιιis, testiιnoHiιιιn 
eis pcι·lli!Jcιιte conscic11tia eοηιιη". 
et iιψletae ιsιι11t ('lιristi et ec
clesiae 111ψt ίαe, et ι·estitιιti deo, 
qnί ab H}>Ostolis Stιllt inYentί, 
ι·ecιιbηeι·ιιηt ad epιιlandnnι in 
nιιpt-iis. 

Sed qηοιύaιη bonos et ιιιαlοs 

opoι·tιιit qιιidelll ,-οc:ιι·i, non aιι
teιn ιιt 1ιιαli peι·nιnneι·ent ιnali, 

sed ιιt exneι·ent et deιJoneι·ent 

\·estiιnenta cont-ι·aι·ia nιιptiis et · 
inclneι·cnt se ιιuρtίιιlίιι iιιιlιιιιιentα, 

10 Rδιn. 2, 1-Η - ΗΙ Ygl. Act. 3, 21 - 24ff Ygl. cc Χι·. 61 (Anfang) Or. 
π 249, 6f 

1 εϋρισκοι•] I'Οcιιbιιιιt Iat. 6 \"Ocabant] et Yoca1Jant G L 
άκούοντα; καί οί•κ] oboedieιιtes tιιιιtωι~. 29 indιιmenta] \"estinιenta r. 
1ιοn αιιte116 et Iat. 8 μετριωτfρου; + et 
rectiores Iat. 18 (καί) κι ,-gl. Iat. 
1!1 d..'ίοκαταστάΙ•τωΙ• (τιjί θEifJ.· ΚΙ naclι 

Diehl Koe, ,-gl. lat. ά:rοκατάστασι; 

:\Ι Η :?ο <ιιέν l'δει ΚΙ Koe. ,-gl. 
Iat. 29-632,4 iι•δίοσασfJαι -i1·δύματα 
< :\18 , ('fgίίnzt a. R. λιc 
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μ ο υ, ''σπί.άγχι•α οίκτιρμοϋ, χρη
στότ?Jτα, ταπειι·οφροσύι•ηιι, :τρα&
τητα, μιικροΟvμίαι•ιι (ταύτα γάρ 
έστι τa τού γάμου έι•δύμrιτα), διa 

5 τοϋτο ό βασιλεvς είσέρχεται 1Jε
άσασ1Jαι τοvς άι•ακειμέι•ους, 
πρ1ν αότοίς :τaρaiJjj τό ι}τοιμασμέ
νοιι ίίριστοι•, τοvς ταύρους καi τά 
τε1Jυιιέ1'Cι σιτιστά καί :τάι•τα 

ιο τa έ~οιμα, lι·u Dεασάμει•ος τη
ριίσn μeι• τού; iχοι·ηι; έι•δvμu γά
μ ο υ καi εύψράι·n κuταδικάση δέ 
τοv; έι·αι·τίοvς. ε ίσε ί. ο ω Ι' OVP εύ
ρίσκει τιι•ά 

15 τώι• κεκλημέι•ωιι καi έληλυfJότων 
έπ1 η)ι• κί.ιϊσιιι 
μή άλ).άξιLJ'τα έαυτοf τό ήDο; μηδe 
έι•δvσάμει·οιι lι•δvμu γάμου καl 
λέγει αύτιp· :τιίJς είσψ.1Jες 

20 ώδε μι) lχωι• lι•δυμα γάμου; 
εlτ' έπεί ό άμuρτwι· κul μι) άι•ακαι
~·ω0ε1ς μηδέ lι•δυσάμει·ο; τόι• κύριον 
• Ιησοϋν Χριστόι• ώ; μι) έχωι• "τόπον 
άπολογία;« qιμοvται. διa τούτο 

25 γέγραπται τό ό δέ έφιμιόDη. καi 
ούκ άρκεί γε τό έκβί.ηD*•αι τού 
γάμου τόι• άτιμάσαι•τα τήι• κλ1ϊσιν · 
δεί γaρ αύτόι• ύπό τιίJι• διακόνων 

τού βασιί.Ιω; τιον :τρός τοίς δεσμοίς 
30 τεταγμέι•ωι•. δεiJέιιτα τι)ι• πορείω• fι 

id est ''viscera ιnisericordiae, be
nignitateιn, humilitatenι, ιnan
suetιιclinem, longaniιnitatenι << 

(lιaec enim sunt nuptialia indu
?ιιenta), ideo rex ingreditm· ut 
vi(/eat discu1nbentes, priusquam 
a.dponatur eis prωιdium praepa
ratllm, tauri et saginata et ο1ιι-
1ιiα praeparata., ut videns retineat 
q11ideιn habentes 11uptialia vesti
?ιιenta atque delectet, condeιnnet 
anteιn co11trarios. iιιgre(liens eι·go 
invenit qnendant, 

qni non nnιtaverat proprios moι·es 
nec indιιerat se nuptialia indu
?ιιen.ta et dixit ei: quo1nodo i?ι
trasti h1ιc ιιοιι lιabens n1ιptialia 

ind1ιιneιι.ta? et qnoniam, qui pec
ca.(vi)t et ι"e,novatus non est nec 
induit dωni11nιn Ies11m qιιasi non 
habens excusationenι aliquaιn 
, ο bnnιtescit), ideo dixit: ob1nutuit. 
et 11011 soluιn ι·eiectus est a nuptiis 
qui iniuriam nuptiis fecit, sed ad
hnc a ιninistris regis super vincula 
constitntis ligatus hιcessionem, 
qua 11011 est usus ad bonuιn, et ad-

ι Κο!. 3, 12- 211 Vgi.Kol. 3, 10- 231Vgl. Act .. 25, 16 - 23 Π 249, 10f -
2Sff Vgl. cc Nr. 62 Οι·. Π 250, 5f 

4 έστι < Η ι; αύτοiί :\Ι 

2ο τό < )I 3U :r.ορείωι ΚΙ, vgl. lat. 
u. Π ποιιηρlαν )I Η 

; pι·anιliιιιn praeιJaι·atιtm eis L I 
praepaι·atιιιn] paratnn1 G 11 at
qηe delectet ~·* ad qιιae clelectetnr L 
2ι;22 pecca(νi)t Koe, vgl. gι·. 

2ό (obmιιtescit) Diel11, vgl. gι·. 

2U incessioneιn ΚΙ incessione y pedi
bus id est incessione L 
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ούκ είς δέοΙ' iχ(!ιίσιιτο κιιί τιjν 
δ(!ιιση]ριοΙ• δύι•ιι,ιιιΙ' ΕΙ' ll ::r;(!il~ιν 
ύ.γ11Οf}Ι• ούκ iτlλεσεΙ•, 

ρύ μύΙ•ω• ύ.πό τuϋ γάμου t~κβί.ηΟιj1•ιιι, 
5 άλλ' ώστε καΙ. 

είς TOI' άλλότριοΙ' q ωτο; (:τω·τό;) 
κιιτιιδικιισfJιjt•ιιι τύ:τω•, i/ν/}ιι σκιίτος 
~ ' ~ ., , β {)' • 
11 ν το ως ΕΙ.' σκοτεσι α ΊΠF(!ΟΙ' και 

καλούμε1·ω•σκότος iξι~τεροΙ', καί 
10 εί τίς γε ιjμιiJΙ• l:τί τψ• κί.ιjσιι• 

ι1λ0wΙ' τοϋ βιισιί.Ιως J είς τούς 
γάμους τού υίοi.i ιιι~τοϋ, 

δοκεί μέν ύπακούειΙ' καί έρχεσfJαι 
μετά τιiJ1• κεκλημέΙ'ωΙ', 

15 ού μι}Ι' lt•δέδυτιιι τύ προειρημέΙ'ΟΙ' 
ί!1•δυμ.ιι γάμου. τrιϋτα πείσεται 

κιιί δε·Οείς ποδιiί1• καί χειρών 
'βλ{)' •• ' • εκ η ησεται εις το σκοτος το 

έ ξ ώ τ ε ρ ο Ι', έΙ•Οα κατά τό ηούαί, 

20 οί γελώι•τες νϋν, δτι κλιιύσετειι, ό 
κλαυfJμος 

τοίς τά τού κλαυfJμοϋ καί {}ριίι•ου 
ι'iξια άμαρτι]σιισι · κλαύσω•ται δέ 

25 {}ρηνούΙ•τες τάς ίδίας ταλαιπωρίας. 

εlfJ' l1•α :ταραστι}σrι ό λόγος 
• 'β ' ' , ' τον q:o ΟΙ' και τον τρομον και 

τά σκυfJρω:τά :τράγματα καί τοvς 
π6t•οvς έ1• οlς έσω•ται ol μ1) έtι-

30 δεδvμένοι έ1•δvμα γάμου, είπε 
τό έκεί lσται ό κλαv{}μός καί 

ού μόνον ό κλαυ{}μός, άλλά καί 
• β • - 'δ ' ο ρυγμος τω1• ο ο1ιτωι•. 

19 Luc. 6, 25 

5 d)λ' ώστε] Ι. άί.ί.ά πρός γc ? ΚΙ 

6 <πω•τός) Diehl, Ygl. gι·. 8 σκότεσιΚJ., 
,·gl. lat. nnd z. Β. S. 644, 29 σκότω 
}[Η 16 ταiίτα] similia J.at. 19 lνθu. 
+ erit lat. 24 άμαρτίσασι Η 

prehensω·iam νirtιιtι•ηι, ψ11ι ηιιl
luηι οpιιs })οηιιιιι inpleYit, 

condcmnntns est in loco η b οιnιιί 
luιnine alicno et φιnηtηιη nd 
oιnncs tenci)J'as p1·essioribus te
nebris, qιιιιc νocnntuι· te1ιelπrιe 

exteriores. seιl et si (JUis nostι·uιn 
ιιιl inYita.tionenι qnidenι I'egis 794 
venicns αιl n·uptίas filii eius, 

non antenι et indutus fιιerit qna
lia prae(liximns nuptialia vestί

tnen.tιι, sinιilia patiettti' ( et) lignt ns 
nιιιn1ιs et pedes expelletur in te
nebras exteriores, ιιbi erit fletιι.s 

secnndnιu quo(l scι·iptnm est: 
>>vae, qui 11unc ridetis, qnoninnι 
flebitisιι. 

et ut ostendat sernιo 

tristitias et (lolω·es eoι·u111, in 
quibus ernnt qui vestiti non 
fuerint 1ι·uptialibus ι:estinιent-ίs, 

ideo dixit: illic erit (jletus, et) 
11011 solnm fletus, sed etia11ι de1ι
ti1ι1n stridor. 

2 bonnm opus L 
< ~· 10 et χ* < ρ 

Sf tenebι·i:< 
12 \'ent.ns 

R G Yenerit Β ι j <et) Koe. \·gl. 
gι·. :η <fletns et> Diel1l, ,·gl. gι. 
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καί lπιφέρεται τfί δί.rι παραβολ?ί, 
διά το πολλού; δεδηλώσfJαι τούς κλη
{)έι•τας ού πάιιτας δε lί.ηλvfJέι•αι άλί.' 

όλίγοvς lξ αύτώι•, το πολλοί είσι 
5 κλητοί, όλίγοι δε εκλεκτοί. 

17. Ταvτα μ ει• οvιι δλοσχερέστε
ροι• είς τψ• παραβολι)ι• λελέχ{)ω, πει
ρασόμefJα δε eπω·ελfJόι•τες eρευι•ιjσαι 
κατa τή1· :rαροvσω· δύι•αμιι· αύτψ·, 

10 eάι• ίίρα βοηfJηfJέι•τες ύπο τοϋ ηjς 

σοψίας :rι•εύματος δυι•ηfJώμέι• τιι•α 
καl βαfJύτερα είς τfιι• παραβοi.ι)ι· 

εύρόι•τες οίκοδομijσαι καl κατa το 

εi:λογοι• σιωπιjσαι ή αίι•ίξασfJαι ιj 
15 eκfJέσfJaι. 

<β ). I I - ' -η ασι .εια τοιι'VΙ' τωι• ουραι•ωι• 

• '{) ' ' ' β ~ , ω μ ο ι ω η κατα μει• τον ασυ.ευοντα 

άι·fJριύπφ βασιλεί, κατa δέ τον 
συμβασιλεύοιοτα τijJ βασιί.εί τιp 

20 υίιp αύτοϋ, κατa δέ τa βασι
ί.ευόμει•α τοί; δούλοις καl τοίς 

κεκλημέι•οις είς τούς γάμους, ώι• 
οί μέι• ούκ ijfJεi.oι• [το·ίί] είσεί.fJείι•. 

ο! δέ άμεi.ι]σω•τες τοϋ είσελfJείι• 
25 

ά:rijλfJoν, δς μέι• είς τοι• ίδιον 

άγρόν, δ; δέ eπl τ1J1' eμπορίω· 
αύτοϋ, 
καl ai.l.oι (δέ) κρατι]σω·τες τούς 

30 δούλους ϋβρισαν καί άπέκτει-
" - β ,. I ' \ ι•αν. ετι τωι• ασιι.ευομει•ωι• εστι 

' ' , - β ~, και το στρατευμα του ασι,.εως, 

καί οί ά:το τώι• (διεξόδιω• τιϋν) 

δδώι• συι·αγό,ιιει•οι :rοι•ηροl καί άγα-
35 fJoί, έως e:ri.1}σfJη Q γάμος 

10 τοiί < Ha 23 [τοiί] v 2'; έπί] 
εlς :Μ 29 (δέ) Koe, vgl. lat. 
:J3 (διεξόδων τώι• > Koe, vgl. lat. 

17. Haec ergo secundum simpli
cem traditionenι sint dicta. tenιp
teιnus aιttenι repetentes scrutari 

subt.ilius. 

regnurn ergo caelorurιι siιnile est 
secundιtm eum qnidem qui regnat 
hωni1ιi regi, secunduιn eunι auteιn 
qni conregna.t regi filio regis, 
secundunι ea vero quae sunt in 
regno regis adsinιilatum est ser
vis et invitatis ad nuptias, quo
rum quidam quidenι nolentes ve
nire neglexerunt 
propteroccupationes saeculihuius, 

alii autem iniuriis adfecerunt ser
·ι:os et occiderunt. adhnc autenι 
ex eis qni regnabantur fuit etiam 
ille exercitus regis et, qui a b 
exitibus viarurιι congregantur boni 
et nιali,donec inplerentur ex τecuιn
bentibus 1ιuptiae, et qui inter· dis-
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άJ•uκειμfΙ•ιιιι•, κιιί ό έ1• τοϊ; 
άl'fικεψfΙ·οι:; οvκ fχωΙ' i/ Ι' δ1ψ ι ι 
γάμου, κιι/ οί κελευσι?r1•τες ι)ιά
ΚΟΙ'οt διjσο.ι 

5 TOI' μι) έχοι•τιι ί:!J•δυμα γάμοι• 

ποδιϋ Ι' κι ι ί χ ε ι[! ιiι Ι' κιι ί έκβrι
λt·ίΙ• U1~TOI' είς τι) σκr)το; το 

tξώτΕ[!Ο1',. 

• Εδύ1·ατο μ{Ι•τοι γεγ(!άrΟιιι · 
10 ιόμοιιuΟη ιj βασιλεlιι τιiιι· 

ού(!αΙ•ιίιΙ• βrισιί.εί χωρ/; τijς UΙ'
{)ρω:ως :τροσΟιίκης. άί.Ι.' έ:τε/ :τρrίσ

κειτιιι καί το ά1•Uρι:):ιφ, aΙ•ιιγ

κιιίοΙ' κιιί τuίiτο διηγιίσιισΟω. 
ι.:; οϋτως fll' ( l;)ς lμol δοκεϊ) σιιrη

νισι?rΙ'. τιiι1• μέ1ι :τρο ιjμιίιι• :τοιι}σα; 
τις βιβλία J•όμωι• ίεριiιι• άλληγο

ρίu;, τάς ι&σ:ιερεί ύ.ι·Ορωπο:το.Οij 
παριστάσας λeξει; τdι• Οεοι• διηγού-

20 fΙΕ1'Ος 
καί τιίς τΟ Οείον ι.ιύτοϋ έιιφαιJ•ούσα.;, 
έι·ί μέι· ρητιp lχρι}σατο περί τοv 
ώ; ίίι•Ορωποι· λέγεσΟυ.ι εί1•αι τdι• 
Uεdι• aι•Ορώ:τ.ους οiκοι·ομο·ϋι•τα, τιp 

25 >>tτροποφύρησέ σε κύριος ό Uεό; 

σου ώς εί τι; τροποφοριίσαι ι'iΙ•
{)ρω:τος το1• υίοι• αύτοϋιι, lι•ί δΕ 
περί τοv μ ι) ιύς ίίι•Uρωπο1• εlι•α.ι το Ι' 
UεόΙ•, τιp »οvχ ώς ίi.1•·Ορωπος ό 

30 Uεος διαρτηUijvαιιι. 18. ήμείς δέ 
πολλι}1• άφUοι•ίω• lχομεv ι1-το τώι• 

cιHΙΙiιcntcs non IHιl)tιίt ~·e.<Jlinιen
lιιnι ?ιιιptίale, ct ιnini:-;tri φιi 

ίιιssί sιιιιt 

]Jeιlίlnιs et 1ιιrιnilnιs η lligntuιn mit
teιυ iιι te?ιeiJI'as exterίoι·es. 

I>otcι·at φιίflcηι flίf'ere: sί-

1ιιίle est regιιunι cιιe/οηιηι N'(Ji sίne 795 
a(lιlitωncnt.o IJOιninis. sefl φιο

ηίιιιη a(l(Lituιn est. etίaιn lιοιιιί ιιi, 

ne(•essaι·iιιιn est exponeι·e etiιιιn 

lιoc. 

et ante ιnc aliιιs qιιi(laιn inter
})J"ctatns est, sicnt et ιnil1i νί(letιn·. 
fecίt eniιn Ιίl)ι·οs ( allegoι·icos) de 
lcgibus sιιnctίs, et protulit seι·nιo
nes ιιbί dcιιs secundnm passil)ileιn 
na tuι·aιn hοηιίηιιιη νert.itnr. 

ct ρι·iηη11η quideιn d.ixit, ιιbi se
cιιnduιn passibilem Ιιοιuiηιιιu ιιa
tuι·anι ,-ertitιιr < deιιs) d.ispensans 
honιines. secιιnduιn qnod (lictnm 
est: >•nιorigeι·a vit t.e doιninus deus 
tuιιs queιηadmodunι si pnter mo: 
ι·igeι·et filiιnn suιtιn((. deinde })J"O· 

tulit, ιιl)ί non est deus quemad
nιodιnn Ιιοιηο, secιιndnιn qιιοd 

dictnm est: >>non sicut lιοιηο dens 
noster<ι. 18. nos aιιtenιιnultιιm ab-

1611 Ygl. Pl1ilo qnod cleιιs sit inιnιntabilis § 53 (Ι, 280 :\Ia): δύο τά 
άνώτατα πρόκειται κεφάλαια :r;ερί τοiί αίτίοι•, έv μέv δτι »ούχ ιή; iJ.viJρωπoς 6 Dεός« 

(Νιιηι. 23, 19). έτερον δέ ότι ιίις li•·IJρωπος κτλ. (Dent. 1, 31); ,·gl. ancl1 Orig. 

Ιιοη1. ΧΥΙΙΙ, 6 in Jer. (III, 158, 7ff) :?;) Deιιt. 1. 31 - :?9 Χιιηι. 23, 19 

11 ίίι•IJρωπο;] /ι.o1ιbinisla t .. 
κειται Ηιι lfl τοiί Dεοϋ l\1 

1:? :rρό. 1; libros (allegω·ico;;> Diel1l ΚΙ. 
Ygl. gι·. 18 serιnonem L :?! <ιleus> 
Dielιl. ,·gl. gι·. 3:? noster] ut n1en· 
tiatιιr ΑΤ 
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evαγγεί.ικιϋι• :τε{!ί τοϋ 1Jεοϋ :ιαρα
δειγμύ.τωι•, t1• οί; ι&μοιώ1Jη κατά 

τιι·α; :ταραβοί.aς άι•D(!ώπφ. χρη
σόμεDα οvι• ταίς ίlι•Ορω:ιοι• &ι•ο-

5 μαζούσαις :ιαραβολαίς τοι• 1Jεοι• 

είς ά:ιοί.ογίω• τώι• δσοι• t:ιί ταί; 

ί.έξεσιι• άι·Ορω:ιο:τα-0 ιj rασκουσών 
εlι•αι τοι• Χριστοϋ :ιατfρα, 

καί q;ιίσομέι• γε :ιρο; τούς έτερο-

10 δόξοt•;. διa το 1111J Ι'ε1'01]ΚέJ•αt τa 
οί'τω; ί.εγύμε1•α. έι• τοίς :ταί.αιοί; 
γράμμασι :τροσκό:ιτοι•τας τψ Dειp 
J•ύμου καί :ιροφητίί.Jι· και τι]ς τοϋ 

κόσμου κτίσεως δτι, εί:ιeρ ά ν{) ρ ισ -
15 π φ ι&μοίωται (κατa τa; τοϋ εύαγ

γεί.lοv :ιυ.ραβοί.a;) ό Dεύς, διa τ{ 

aκοί.ούΟως ταύταις ταί; :ιαραβο
ί.αίς ού :τυ.ραδέχεσ1Jε παραβοί.ι)ν 
εlι•αι τι)ι• &ργι)1• (καl) τοι• Οvμοι• 

20 κυ.l τι)ι• μεταμ~(ί.ειαν κυ.l τήι· ά:το

στροf{ΙJΙ' τού :τροσιύ:τοv κυ.l τι}ι• 
κύ.1JισιΙ' καί τι)ι• στύ.σιι• κυ.ί τοιι 
:τερί:τατοι• τοϋ Οεοϋ; τοι• γάρ άι•α

γεγραμμέJ'ΟΙ' έι• τυ.ίς :ιροrητεlυ.ι; 
25 ύ:τJ'ΟΙ' 

αύτοv fιτοι ού :ιαρετι)ρησω• 1'} δμο
}.ογι}σοvσιι• είι•αι :ταραβολψ•. καl 
έτι :τρος έκε{J•οvς έρούμεν δτι, εί 
μή βούλεσΟε, άκοί.ούDως τιp έν 

30 :ταραβοί.?ί ί11{Jρω:ιον ί.έγεσΟαι τοι• 
_ο ' • 'β • - • ' -·υεοι•, εν :ιαρα; οι.rι ακοvειι• των 

U.ι·1Jρω:το:ια{)Q)ς :ιερl αύτοϋ U.:ιαγγεί.

λοvσώι• γραq;ών, :ιαρασηίσατε :ιώ; 

ό.J•1Jρω:τος ό τών δί.ωι• κατa το 

ι Fύa.,.;Fi.ι<κ)ών Diel11, vgl. lat. 
4 ταί; + quasi Iat.. 6 ά:τοί.Ο";lαν 

<γραφών) Koe {I τού;] τινα; Koe, 
vgl. Iat. 1\J (καί) ΚΙ, ygJ. lat. 

unclantiωn exemplorum habentes 
cle evangelicis locis, in qιιibus deιιs 
pat.ei' adsiιιιilatιιι· lιonιι'ni, ex
poneinns pa1·abolas nominantes 
quasi honιinenι cleu1n 

et clic·ennts ad quoscla1n lιaereticos, 
qui non intellegentes, quae hoc 
nιoclo dicuntur in scriptnris ve
teribus, peccant in cleum legis et 
1)ropl1etaι·um et totiιιs creationis: 
φιoniain si hωιιini adsiinilatm· 
clens (secunclιnn parabolas evan
gelii), secnnclunι consequentiain 
paι·abolantnι istantm suscipere 
convenit et iranι dei et fui·orem 
et paenitentiain et aversionenι 
Yultns et sessionenι et statione1n 
et incessionenι clei et sωnnuin, 
quae omnia cle (leo scripta sunt 
in prophet-is. 

2 locis ~·* < L 3/-1 expone· 
ιηηs ΚΙ, Ygl. gr. exponimns χ 

!Ι (licemns ΚΙ, Ygi. gr. dicamns G 
(licimns Β L 12 peccant] et pec
cant. γ 13 et χ* < μ I creationis 
χ* creatoι·is ρ 18 {lei ~-* < L 

796 
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εύιιγγέί.ιοι• ί.έγετ•ιι Οεό;, οi•δέι• άι• · 
Οριbπι1•οι• (ώς ύμείς ύποί.αμβάι•ετε) 

ί.εγύμtτο; έχειι• lι• έιιυτr"[J. 
• Εκ :tFρωt•σίιι:; δέ έί.{γξομεΙ• 

5 Ιιt~τοi•ς μηΜ τu τιj; κuιι·ιj:: διαΟι]
κη; γράμμuτιι έξητ•ικι)τιι;, , ., , , , -ο β 
ει• οις κιιτα τηι· ει•τιι·ι• α παριι fl· 

ί.ι)ι• ό :roιιiJJ' γάμου; τι~ ι•ιφ 
, - β • • " ο ' α υ του ιι σ ιι.ε υ; α ι·· ρω:rο; <•JI}-

10 γίσ{)η έ:τί τοί; .ιοί Οελ1ίσασι κατά 
τήι• κί.ήσιι• αύτοϋ έί.Οεί1• εiς 
τούς γάμους καi τοίς ά.μεί.ιjσιισι 
μέ1· τοϋ δει:τιιιjσαι είς τούς γά
μους, ά:τεί.ηί.υΟόσι δf είς τόι• 

15 ίδιο 1' ά. γ ρ ό 1' 1j έ :τ l τ ι] ι· έ μ :τ ο -
ρ ία Ι'. ώργίσ{)η δέ κrιi έ:τi τοίς 

κρατι}σασι τοv; δούλου; αί-τού 
• 'β , ' ., , 

και υ ρισασι και α:τοκτεο•ασι. 

ί.εγέτωσαν γaρ ημιι• πότερω• ό 
20 όργισDεlς ούτος, dτε :τοιώι· γά

μους τq) υίifJ αύτού, ό :r:ατι}ρ 
lστι τού Χριστού ί} ϋ.ί.ί.ο; τις 
παρά τόι• (δσοι• έ:τi τ!ί :ταραβολfl) 
όργισ1Jέ1•τα :τατιjρ έστιι• αύτοϋ. έκα-

25 τέρως δέ στεΙ•οχωρη·Οι}σοι•ται, είτ• 
έκ τού μι} Οέί.ειι· τόι• όργισθέντα 
ποιού1•τα γάμους τιp υίι'(J πα

τέρα είι•αι τού Χριστοϋ διa τfιν 
όργή1•, είτ' έκ τοϋ ά.ι·αγκάζεσDαι 

30 διά τούς γάμους καί τόι· υιο1• 
παραδέχεσDαι δτι αύτό; είη ό πατfιρ 
Χριστού καί δτι όργζετuι. 

35 

2 ύπολαμβάνεται Η3 13 δει,.;τιηj-

σαι (έί.fJοϋσιι•) Koe 19 ff gr. l..:iirzt 

Et ιιl) exitu u:>teηιlιιιιtιιr, ιμιiιι 
nec \"Ctciis test<ιιnenti sCI·iι>tιιι·ns 
intellegunt. 
na ι η ::;i nil1il (leιι::ι Ιιιι bct. iιι :>e φωιl 
,-icletuι· ΙηηηιΙΙηιιη, 

dieant utruιn iste cleus, qui se
cundnm para bolas e\•angelii et 
honιo dieitur et iratus })l'opo
nitur seeιιnduιn l1umanaω na
turaιn, ipse cst pater Clu-isti aιιt 
aliιιs praeter euιn ? et necesse 
lιabent aut aliιιιn aliqneιn dicere 
patreιn Clιristi extι·a lnιnc, quem 
para bolae et 1)a treιn Clll'isti a P.:
pellant et similenι emn lιιιJUanae 
na tιιrae pl'Oponunt; a ιιt si dixe
rint hιιne Ϊ})Sιιηι esse patrem 
doιnini nostι-i Ιesιι Christi, co
gencti sunt eonfiteιi qιιοιύam ιnιιl
ta in eo secιιndnιn })assibilem 
ηatιιι·aηι lJΟηύηιιιη esse dieuntιιr, 
non qιιia iμse passibilis est, sed 
quia 1norigerat μassibilem natu
ι·anι honιinunι. 

4: et ab exitu] Ι. ex o;;uperflιιo 

Diel1l, \'gl. gr. 5 ~reteris] lat. las 
παλαιάς st. καιιιfjς ? i f lat. frei 
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lίι.ι• δέ διι}γησιι• τί[J όργίζεσΟαι 
:ιeιραDiϋσι q:έρeιι•. q:ι}σομeι· :ιρό;;; 
αύτού; ότι· ιu ο15τοι, τί; t] &:ιοκί.ιί
ρωσι;. μι} φeύγειι• μέι• τόι• έι• τίfj 

5 εί•αγγελίψ :ιοιοvι•τα γάμους τιp 
vίιp αfιτού διι'ι τι)ι• όργι)ν καί 

ϋ.ί.λοι• ζητείι•, έι• δέ τιp ι•όμψ καί τοίς 
:ιροq:ι}ταις διά τό αύτό τίjς όργijς 
δι·ο,ιια καί τά :ιαρα:ιλι}σια αύτ[j 

10 ζητeίι• άι•α:ιί.άττeιν eτeροι• :ιαρά 

τdJ' [τοϋ] J'όμου καί :rροιr·ητ{όJ' tJεόJ•; 
1 Ο. 'Όσοι• οvι• ϋ.ι·Ορω:τοί έσ,ιιει•, 

καί ού συμq:έρeι ι]μίν τόι• :τί.οvτον 
"τιj; χρηστότητο;ιι τοϋ Dεοϋ καί 

15 τό »:ιοί.ύ :τί.ιjΟο; τιj; χρηστότ-ητο;ιι 
αύτοti ΚΕΚ(!Vμμέι•ης υ:ι I αύτοϋ 
(ϊι•α μι) βί.αβιijμeι•) Οεωρeίι•. άι·αγ
καίω; ι~μοιώ{}η ι] βασιλeία 

τιϋv οί>ραι•ώι• ί'ι.ι•Ορώ:ιφ βα-
20 σιλεί, ίι•α &ι•Ορώ:ιοι; λαλJίσn ώ; 

ύ.νΟρω:ιο; καΙ &ι··Ορώ:τοv; οίκοι·ο
,ιιιίση μι) χωροvι·τα; οίκοι•ομηDιjι·αι 
ι•:ιο τοϋ Oeov. :τάι·τη μέι•οι•το; 

Οeοϋ καΙ έι• τι'{J ί.έγeιι• διά :τροq:η-
25 τιϋιι καί έι• τip οίκοι•ομeίι• &ι•Dρώ

:ιους. καί τότε :ιαύσεται ό,ιιοιου
μέι•η 1j βασιλεία τα)ν ούραι•α)ι• 

άι•Ορώ:ιφ. δτω• :ιαυσαμέι•ου ζι}

λοv καί lριδο; καί τα)ι• ί.οι:ιώι· 

30 παDι'ϋι• καί ύ.μαρτημάτων καί τού 

"Κατά ϋ.ι•Ορω:ιονιι :τeριπατeίν, ύ.ξιοι 
γυ•ιbμεΟα άκοϋσαι ιlι:ό τοϋ Οεοϋ • 
,,έγι!J εί:ια · Οeοί έστε καί υίοί 

ύψΙστου :ιάιοτe;ιι, 

)lattl1. 22, 1- 14 

ΗΊ. QnanHliιι eι·go Iιωnines 
snnnιs et non expe(liιιnt nobis di
vitiae »bonitat.isιι (lei et ιnnltitu(lO 
ιniseι·ationnn1 eins abscon(lita 
a1)1ι(l eunι (nt ne noceaιnuι· vi- 797 
(lentes eanι), necesse est, ut si-
1nile sit reg1ι1ι1n ιlei Jιo1ni1zi regi, ut 
Iιoιninibns quasi hοιηο apn(l ]ιo
ιnines Ιο(ΙUatιιι· et (liS})enset ho
ιnines non ca pientes dispensaι·i a 
deo, qni oιnnino ψιi(leιn deus est, 
et in eo φιοd loqnituι· per pro
phetas et in eo qιιο(l dispensat 
l10ιnines. et tunc cessabit regnu1n 
caeloru1n siιnile esse honιi1ιi, cum 
cessante zelo et contentione et 
ι·esi<lιιis passionibns et 1>eccatis, 
cessaveι·iιnns ,,gecnndum lιoιni

nem(( anι bnlare et digni facti fueri
nnιs a H(liι·e a deo: "ego dίxi: (lii 
estis et filii excelsi oιnnesιι, 

14 Ygl. Rδιη. 2.4- 1.Η 'ygl. Ps. 30,20- 26-6:JIJ,; Ygl. Π 246,4-7-
281\ygl. Ι. Κοι·. 3, 3 u. δ. - 31 Ygl. Ι. Κοι·. 3. 3 - :J3 Ps. 81, 6- 33-642,3 Ygl. 
cιuc ~ι·. 48 Οι·. 

6 καί <μι)>? Hu 11 [ταϋ] ΚΙ 13114 divinae bonitates L 20 dis-
21 ϋ.ι•θρωπα; + aptιd lιaιι~ines lat. pensat Gc 
23 μέι•αι•το;] lat. las μέν όντα; Diel1l Koe 
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1j τιιϋ Χριστοϋ ιιι1τιιιϊ, 
μηκέτι :τράττuι·πς τοιιιfτιι t?φ' υί; 

λέγοιτ' ιίι• 'ιίμίι'> · ι•ύμείς ι)έ r~; άι•-
1?(!ω:rοι dπo/J ι•ιίσκετειι. έγι:ι δ' οlμαι 

ii δτι οιi μόι•uι• τι) ιlι•Ο(!ώπφ βιισιλεί 

δ,ιιοιοi'σΟυ.ι τ ι)ι• βιισι/.<ίω• τ ιiί ι• ο ιί

!! (lJ' ίϋ J' :ταύσηιιι' άλλά κι ι ι άλJ.α 
,ιιι•ρίιι ώ1• Χ!!!}ζη άμα(!τωλd; άι•
ι?(!ω:tος, oiuι• γt!γριιπτιιι έι• τι"(J 

lO Ώσ-η!· >•έγιJJ δέ είμι ιό; πάι•ι?η!! τιp 
'Είι (!αtμ, καί ώς J.Ιωιι τι"(J οί'κφ 
Ίυvδιι«, καί έν ιlλλφ τr):τφ · >•άπαι·
τιίσομαl« φησιι• »ιιύτοίς ι~ς ά(!κτο; 
d:tο(!ουμlνηιι. :τιιύσεται οίJι• ποτε 

15 ιϋι• ιίι; :τ άι•{) IJ(! κιιί ώ; ).έωι· καί 

ώς iluκτo; άποuουμέι•η, δτε διa το 
τούς τάδε πεπυιηκύτας μηκέτι Χ!!lί· 
ζει1• τοϋ ώ; πάι•ίJηuος καΙ τοϋ 
ώς J.έοι·τος και τοϋ ώ; άρκτου (ά:rο-

20 ρουμέι·ης ίJεοϋ), ιιvτό; ούκέτι έχων 
τοvς < τοιοvτους > τοιούτου lαυτοϋ 
χριίζοντα.;, έμqω•ίσει lαυτο1' ιικrιίJώς 
έστιι•((. έγιu δi οί:τω; άκοvω και τού 

>•ό ίJεό; 1}μιuν πi'ρ κατω•αλ{σκοι•ιι, 

2.'5 έ:τεί:τερ όσοι• μiι· <έ1• 1}μίι•) έστι τά 
τοϋ κατω•αλίσκεσΟαι άξια, 

έ:τl τυσο·ϋτοι• ιιύ ίJεός 1}μιuι• :τi'ρ 

έστι κατω•αl.ίσκοι•ιι έκείι•α · 
έ:raι• δi άι·αλωΟfί ύπό τοϋ κατω•rι-

iωn nοι1 ιιgcntc:-; ta Ιίη ιιηψt€'Ι' 

(JUHC clίι·ιιtιιι· ηιι no:-;: nιs ιιιιtcω 

sicιιt Ιιοιηίιιcs nιoι·ieωini . cgo 
ιιιιtcιη ιιι·ΙJitι·ω·, φιonin ιιι non sο
Ιιιιη lιοιιιίιιί ι·e!Ji siιnilc ficι·i re
ynιι 111 Cae[orunι ('('S:-;ιιiJίt, scιι ct 
aJίn ΙUΙΙ)tιι ψιi}JH:i O}J\I:i l1n I)Ct 
Ιιοι11ο }Jeccat.oι·; ιιtιηιtη ιliι,it in 
Oscc: >•cgo ιιιιteιη suιn :;ίcut pnn
tlιcra Jnιic Ει)Ιιreιη, ct sicιιt lco 
clonιιιi Ι ιιcιηcιι, et in Η lio loco: 
·-et obYiabo eis sicιιt uι·sιιs tιπ·-

1Jatιιs«. cessabit cι·go ιιliψΗυΗιο 
esse sicnt μant.Iιcι·a et sicut. leo 
et ιιι·sιιs tιn·1Jn tιιs, cιιιη ιle:-;inentes 
tnlia facere, iaιn non opns lιa1ηι
eι·int l1ωnines cleo siωt pantlιeι·a 
et sicιιt Jeone et ιιι·sο tιιι·IJato, nec 
iι)se lιabeat eos tales qιιi ta.Ieω 

<eιιJΗ) necessaι·iuιn lιa1Jent. tιιηc 

ιηanifestabit se >'sicιιt estιι. ego 
auteιn sic intellego et φωd ait: 
ιιclens nost-er ignis consιιιuens estιι, 
quonianι (JUaιudiιι sunt in nobis, 
φ1ae digna sunt ωnsuιni ab igne, 
taιn<liu cleιιs »ignis est consn
ιnenscι ea. 
cιωι anteιu consιιnψta fuerint ab 

3 Ps. 81, 7 - 10 Hos. 5, 14 - 12 Hos. 13. S - 22 Ygl. Ι. Jolι. 3, 2 -
23 Deιιt. 4, 24: oft ,·on Orίg. zίtίert., z. Β. Ι, ::!83. -Hf. Π, 142, 4ff. ΠΙ 138, ::!0 -
27 'τ gl. Deιιt. 4, 24 

3 (ήμίιι) Dίeιιι Κι Koe "·gl. lat. 
:) τό] τώ Η3 14 -16 :rαίισεται- ά:rο-

ροvμέιιη < Μ 1~ ίQv Koe, Ygl. ιat. 
τώιι Η Η.Ι (άποροvμlι•η,; θεού) ΚΙ Koe, 
vgl. ιat. 21 (τοιούτους) κι, vgl. ιat. 
24-2ί :rϋρ-ιίμιϋιι<Η 2:) (έιι ήμίv) 

κι, vgl. lat. 

11 Ιηιίc 

16ff ιat. fι·eί 

23 et. < GL 
-est )'* < L 

Epι11·em y* < L 
21 (eιιm'· Dίeιιι 

2ii-2ί qnonianι 
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λίσΚΟ1'τος πυρός τa πεφvκότα ύπ' 
έκείνοv ά1ιυ.ί.ίσκεσfJαι, τότε ούκέτι 

μέ·v έσται >>ό Οεός ήμών πϋρ κατα
~·αλίσκον«, μόνον δέ ώς εlπεν 

5 'ΙωάJ'Vης rώς, i.έγωv. >>ό {)εό; q:ώς 
έστιι<. 

τούτω1• δέ κη•ηΟέντων πρόσχες εί 
δύ1•ασαι τό ιl:τό ηjς 'Ιωάνι·οv κα-

10 Οοί.ικijς έπιστοi.1jς οf5τως έχοι• · »άγα
πητο{, ι•ϋι• τέκι·α Οεοϋ έσμεν, καl 
οϋ:τω έq:ω·ε~ώ{)η τί έσό,ιιεΟα. οίδα
μεΙ' δτι έάι• φω·ερωΟιj δμοιοι αότψ 
έσόμεΟα, I δτι. όψόμεΟα αvτόν 

15 καΟώ; έστιιι. τόν τρόπον τούτον 
έκλαβείν. 1•ϋι• μέ1• γάρ, κlί.ν άξιωDώ
με·ι• βλέπειν τό1• Οεό1• τψ νψ καl τιj 

δ ' , β),' , ' καρ ιg.. ov .επομε1• >>αvτον κα-

Dώς έστι1•ιι άλί.a καDώ; διά τή'' 
20 ψιετέραι• οlκοι•ομίωι ήμί1• γί1•εται · 

lπl δέ τέί.ει τώι• πραγμάτωΙ' καl 
njς »άποκαταστάσεως :τά1•τωv dιι• 
έ).ά).ησε διά στόμu.τος τώ1• άγίωΙ' 
έξ αlώ1'0ς ΠQΟψl}τίόν αvτοϋιι, ό'ψό-

25 μεDα αύτό1•, ούχ ώ; νύv, δ οόκ 
έστιν, άiJ.' ώ; πρέ:τει τότε, δ 
έστι1•. 

20. 'Ά:ταξ δέ ταϋτα είπόιότες 

30 είς τό ώμοιώDη 1j βασιί.εfα 

igne consηmente ea, quae con
sueta sιιnt consιnni ab eo, tnnc 
iaιn non erit »deus noster ignis 
consuιnens<<, sed (solιnn) luιnen, 
sicut di(·it Iolιannes: ''deus lunιen 
est<<, 
et »dens dilectio est<<. 
qnoniam autem movimus lιaec, 

Yide si })Ot.es secιιndunι lιunc 
intellegere ιηο(luηι ex Iohallllis 
θJ)ίstola catlιolica sic lιabente: 
»caι·issiιni, nunc filii dei sunιus, 

se(l nondιιnι a1ψaruit quid eri
ιnns. scinιns autem quoniaιn si 798 
apι)aι·uerit, sinιiles ei eriιnus, quo
nianι Yidebimus eu1n sicuti est<<. 
nunc qιιideιn etsi dig11i fueriιnus 
deιnn Yidere nιente et corde, Yi
denιus >>euηιιι non "quenιadnιoduιn 
estιι, sed qιιenιadmoduιn propter 
nost1'aιn (lispensationeιn factns 
fuerit nobis; in fine a utem rerunι et 
»ι-estitntionis onιniuιn, quaecuιn-

qne locntns est per os sanctoruιn 
(snorunι) prophetarunι a saecu-
lo<<, Yidebi11ιus eum 11011 sicut nιodo 
quod no11 est, sed quetnadιnodutn 
tunc decuerit secnnduιn quod est. 

20. Quonianι anteιn senιel 
diximus lιaec in eo, quod ait: 

3 Ygl. Dent. 4, 24 - ;) Ι. Joh. 1, 5 - 7 Ι. Jolι. 4, 8. 16 - 9/10 Zur 
Zitationsfoι·mel ,·gl. Harnack TU. 42, 4, 6 Α. 3- lOI. Joh.3, 2 - 22 Act. 3, 21 

ι τά :τεφvκότα] i. m. τd lργα δηί.ο 
τij; άμ __ Η 12 113 οίδαμεν + autem 

lat.. 26 ίί] lat. las καθ' ίί Koe 

1 igni αa 1 consιιeta J 1a t. las 
εlωfJότα st. :τεφνκότα Koe 4 (solum) 
Dielll, Ygl. gr. ί et -est :γ* < L 
8 ll10Vimιιs Kl, Ygl. gr. 110Vimus Χ 
I) J>otes] potest esse L 21 dispo-
~itioneιn nostram L 24 sancto-
ι·uιn y* < L 2;) (sιιοrιιm) Diehl, 
,·gl. gr. 28 decιιerit μ docuerit χ 



)\ιιttlι. 22, Ι - 14 Ί'ΙJιη. XYrr. Ι !Ι. 20 G-H 

τ υj ι• ο ι~(! ω• ι7J J' ύ.ι•1? ρ ιfJ:r φ β u. -
σιλF.ί ι~vι·άμεΟα καl njν u.ίτlιLΙ' 

Εύ(!είι• τιιίi συι·εχιϋ; τόν σωτιjριι. 
t:ίόι• τοϋ ii.ι•Ο!!ιfJ:του ιj υίdι• ύ.ι·IJριfJ:rov 

5 έιιυτόι• ι;Jι•ο,ιωκέι•ιιι, δηί.οίJΙ'τιι. ϋτι, 

ώσ:rε(! ύ Οεό; ιlι·Ορώ:ιου; οίκοι·ο
μιοι• ιύ; ι~ι• :ταριι.βοί.u.ί; ii.ι··Ορω:ιο; 
ί.έγετιιι, τάχ(.J. 

δέ :ιω; κιιl γίι•εται, 

10 ούτω; κα.l ύ σωτι/ΙJ :ιροηγουμέι•ω; 
<,ιιέι•) vίό; ι;Jι• τοϋ fJf:oϋ καl •fJεό;(( 

έστι κιιl υίό; >:τιj; ύ.γά:τ11; αύτοϋ« 
καί »είκώι• τοϋ ·ι?εοϋ τοϋ ύ.οΙJάτου .. · • 
ov μέ1•ει δέ έι• φ έστι :ιροηγοvμέ-

15 ι·ω;, ύ.i.i.u γίι•ετιιι κατ' οlκοι•ο,ιιίω· 
(τοϋ έι• :ιυ.ραβοί.ιιί; ί.ηομέ1•οι• άι•
fJρώ:ιου όι•το; δέ fJεov) 

t.•ίΟ; ύ.~·{}(!ώ:ιου, 

κατu τό μιμείσΟαι, οτω• άι·fJρώ-
20 :ιου; οι'κοι·ομΠ, τόι• fJεόι•, ί.εγό,ιιει·ον 

, β .. - ' ' , ει• :ιιιρα οι.αι; και γιι·ο,ιιει·οι· :τω; 

ι'iι·ΟΙJω:ιοι·. κιιl ov χριί τιι·α ii.ι·
fJρω:τοι· (;ητείι• κάκείι•ου ί.έγειι• ι•ίόι• 

είι·αι τόι• σωτιjριι, Ui.i.u στάι•τα 
25 έ:ιl τιj; έιΨοίας τοϋ Οεοϋ καί τώι• 

ί.εγουσιοι• :ταραβοί.ιί)ι· αί'ιτόι· εlι•αι 

ii.J•Ορω:ιοι· σvι·ετιο; ιlκούεll' αvτοϋ 

ί.έγοι•το; έιιvτόν ι•ίdι• τοϋ άι•Ορώ:ιου. 
:ιαρ' 1jμίι• μέι· οvν τοί; άι·Ορώ:τοι; 

30 ώμοιώ{}η 1} βασιί.εία τιοι· ov
ρω•ιί)ν (ιlι•Ορώ:ιφ) βασιί.εί, 

siιιιίle e8l ,.,~yιι1ιιιι r.rιr-Ιι:ιrιοιι lιοιηiιιi 

reyί, JΙΟ:->ΗΙΗΗΗΗ inn~Hirc ct causas 
lll"OIΙtcr ψιη:-; :->HC!ΙC sa}nιtω· :->C 

filinnι IΗΙιη inis ηωηίηιι t, ostcn
dcns ιιuωιiΗΙη :-;ίc·nt c!cns Ιωιηίιωs 
clisιΙcnsιι11s ιμω:-;ί in 11ιιra IJo!is di
citιιι· Ιιοιuο, fω·:-;itan 

sic ct ~alYa tor lΙrincίpalitCI' ιιuiιlclll 
filiιιs clci exist.cns ct ,c!ens" · ι•st) 
et filiιιs ,caι·itιιtis eiιιs"" ct inιago 
clei inYisibilis·ι; 11011 aιιteιnnHι11e11s 
in eo, quod est IΙt'inciιιalitcr, effi
citιn· sccundιιnι clisιιensationeω fi
lius lJOlllίnis ( '_lιonιinis/ eius, φιi 
in ιιaι·abolis clicituι· Ιωηω, / est 
a nteιn deus >), 
secundnnι siιnilituclinenι [lιoιni

nis], CUlll COθlΙCrίt hoιnίnes dίsρen

saι·e, [sed] clei qui in paι·a bolis ctici · 
tnι· et fit quasi lιοιηο. non cleiΙenιus 
quaeι·eι·e qnis Ιιοιηο, ιιt illius 
dicaιnns esse fίlίιιιη salYatoι·enι, 
secl stιιntes in sensιι clei et ι)aι·a
l)olaι·uιu clicent-innι ΪΙΙSηηι esse 
hοιηίηeηι. sa 11ienter a uιlianιns 
ennι clicentenι se filiιnn lιoιninis. · 
a ι>ucl 1108 CJ'go Ιιοιnίηε:s siιιι-ίle est 
regιιuιn caelorιιnι hοηι1Ίι·ί 1·egί, aι)ucl 

eos antenι, qιιί secnnclιιnι scι·ίιΙ-

11 ,~gl. Jolι. 1, 1 - 12 Kol. 1, 13; 15 - 19 lat. Ygl. Plιil. 2, 7? -
29-6!2,3 Ygl. Π 246, 2f 

1 τώι• ούραι•ιϋv] τοϋ θϋ ::\Ι 11 (μέι• > 
Klnaclι Koe, ,·gl.lat. li aι•τως Η"' 
21 :τως] lat. \as ώς Koe 2ί έαυτοiί )! 
31 (άνθρώ:rφ) Lo, ,·gl. cιuc :Xr. 48 

Origeoeι Χ 

3 >ιaepe sa\yatoι·] et saepe sal
,·ator Β saepe sal,·ator et L 3, 4 fi
liιιnι se L 11 (est) ΚΙ, Ygl. gι·. 

16. 19 (hoιninί:;) ιι. [lιomini,;] Dielιl 

κι, '·gl. gr. li,lS <est-deιιs) Dίelιι 
Κ\, Ygl. gr. 21 (serl) ιlei κι, \"g\. 
gr. secl cleιιιn χ 22 fit] sit L 

-11 
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:ωρδ. δέ τοί; κατδ. τδ.ς γQαq;ά; J.ε • 
γομέι•οις 0fοί;. ώι• ''έι• συι•αγωγjj 
έστη ό Οεύ;, έν μέσφ Οεοvςιι δια-

, • β ιιι Ι - -, 
κρl!'ων, η ασιι.εια των ουρα • 

5 ι•ώι• έστι1• όμοία Οειp βασιi.εί. 21. ζη
τι/σει; δέ εl, ώσ:ΊfQ έι• άι•{}ρώ:rοις 

τοί; ύ:τοδεfστlροις (δσω• έ:τί τιί 
έαvτίiJι• φύσει) άγγlλωΙ' καl Ορόι·ωι• 
καl κι•ριοτι}τωΙ' κu.l άρχώι• καl 

ΙΟ έξοvσιώΙ• ώμοιι/>01] ιj βασιλεία 
τ (ij I' οvρυ.νώ I' ά ι•{)ρώ:τ φ I β υ. σ ι. 
ί.εϊ, (οί7ω;) έ1• {}ρόΙ•οις ώμοιώ{}η 

ιί βασιλεία τιίί1• ούραι•ώ1• Dρόι•φ 
βασιλεί, κυριότησι δέ κυριύτητι 

15 βασιί.εί, άρχαί; δέ άρχfί βασιί.εί, 
' ~t , ~r: ' β • -

κυ.ι f.,ουσιαις ε.,ουσιq. α σ ι ι. ε ι. 

φ}σει γάρ τις· τί; ιί ά.:τοκί.ι)ρωσις 
τοί; μέι• έJ.άττοσιι• ώμοιώσΟαι τιjι• 
βασιλείαν τώι• ούρaι•ώ1• άΙ·fJρώ-

20 :τι.ίί βασιί.εί, τοί; δέ κρείττοσιι• 

άι•Ορώ:τωt• Ιt1J το άι•άJ.ογοι• τούτφ 
γίι•εσDu.ι; 

Ούτος δι} ό όμοιω{}εl; ά.J•Ορώ:τφ 
βασιί.εί :τοιώ1• γάμου; τψ υίιp 

25 αύτοϋ ά.:τέστειί.ε τοvς δοv. 
J.ου; αύτοϋ καί.έσαι τοv; κε. 

κί.-ημέJ•ους εί; τοv; γάμου;. 

καl έ:τιση}σει; εl, wσ:τερ <έ:rl 
τώι• σωματικιϋι•) 

30 ili.i.η ι] γαμουμέΙ'1] ι-ύμψη :ταρά 
τοv; καλοϋι•τας δοvί.ους καl τοv; 

κεκλημένοι'; είς τοv; γάμους, 
οvτω; καl έ:rl τιίίt• μυστικώι• :τραγμά

τωΙ' οί μέν τιι·ές είσιν ά.ι•αί.αμβω•ό • 

2 Ps. SI, Ι - Sff Ygl. Kol. Ι, 16 

8 q:ύσει + et lat.. 12 (οϋτω;) 
Koe, ygJ. lat. 13 θρι:..νω Η lS iί.άτ
τοσι :\Ι έ).rlττωσιν Η I ώμοιοϋσθαι )J 

28 (έ:rί-σωμr.ιτικών) ΚΙ Koe, Ygl. lat. 

tιιras dii Yocantιιr, quorιnn ''in 
synngoga stetit deus, in medio 
deosιι disccl'lιens, regιιu1ιt caelo
runι siιnile est deo regi. 21. qune-
res aιιteιn, si qηeιηadιηο(lιιιη in 
hoιninibns, qui sηnt infeι·iores 
(qnantιιnι a(l snanι naturaιn) 

ct angelis et se(libus et doιnina
tionibns et ι)rincipatibus et po· 
testatibns, siιnile Jit regιι1ιιn 
caelorιιnι lιωniιιi regi, sic in sedί- ί99 
bus siιnile est regnuιn caeloruιιι 

sedi reyί, doιninationibus auteιn 
doωinationi ι·egi, l)I'incipatibus 
aut·cnι pιinciι)atui regi, pote
statibιιs })Otcstat.i regi. dicet eniιn 
aJiquis: quae discretionis est ι·a-
tio, ιιt hιιιnilioribus quidem ad
similetuι· regntιnι caelorum lιο
ηιιn~ ι·eg·i, supeιioribus anteιn 

non similiter fiat 1 

lstc i~itιn-, cιui adsiιnilatns 
est hοιιιi1ιί regί faciens 1ιupt·ias 
fίlίο stιo, ιιιisit serι:os suos ι·ocare 
i1ιι·itatos α(/ ιιu]Jtias. et consideι·a 
si, qιιeιηa(lιηοιlηιη in coφorali

bns 

nlia est qnae nnbit sponsa, alii an
tem <serYi) inYitatores, alii anteιn 
qιιi iιιYit.antιιr α(/ιιtιptίαs, sic et in 
ι·ebιιs ιn:ysterialibιιs quiclanι qιιi
deιn sιιnt., qni acciι)iuntnr in con-

4 r('gί cleo L 10 fit· :)"* fecit. L 

13. ι;; I'Pgi ~·· r('gί;; L 1;) autem] Υeι·ο 
G < Β I ρι·incipatιιi ρ ρι·incipi χ 

18 ltumilioι·ibιιs ΚΙ, Ygl. gr. IJ0111ini· 
bus χ 31 (sen·i) Diel!l, Ygl. gr. 
34 con;;tίtntioneιn (! constitιΙtion" χ* 
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μει·nι εί; τό σύστημιι τιj; ι·ύμιιιι;. ι-;tίtιιtίοηι•ιη ιψοιιsηι•, :ιlii ηιιtι·ιη 
ιίί.ί.ιιι δ/ t·l; τι/ι• τιίξιι• τr7ίι• ι'ί:rιιση-ί.- ίιι οι·•lίιιι·ΙΙι tι·ηηsιιιίssοι·ιιιιι sι~ι·-
).ομfι·οιι• •~οvλωι• κιιί.t:σιιι το ι'. ς Υ<.ιι·ιιιΙΙ ίιιΙ"ίlιιlιJ8 ι·ιJι·ιιι·ι', 
κεκί.ημfι•ιιυς 

fΊεί; τοv; γιίμnιι;. 

καl τ(!ίτοι :rιιριi. τοί-τιιt•; οί Κt"κί.η
μfι•οι t-ί; τ ο ι\; γάμο t•;. Οειί; δ' 

U/' t-ί(~f"ίη τu δι άι/ O(!ll τάγμιιτιι τιίιι• 

φι•χi;-JΙ' ι} σi•ί• ιιύταί; κιιl. ι'ΗΨιίμt·ι·JΙ', 
ιιι καΙ τ ι/ι• ιιlτίαν τοίί τυ·vσδε μeν t~:rί 

τιί σύστημα τ ιj; ι•vμιr ης ιlι·αλαμ -
βάι·ΜΟu.ι εη·nοι•- δi i:rl τ υ i•-' ... ~ ~ 

δ ο ύί.ο ιι; τοi•; δωκοι•οtγιfι•οι•; <ταv-

τn> ηί κi.ιίσει. κι ι/ ιίί.ί.οι•; t~:τί το ι'.; 
15 καί.ο ιγιfι•οι•;. 

:?ο 

I ι• :τιοει'Ιωτικοί; δέ γάμοι; κοιι·ω
:'ίο. ν 

ι•ύει /,()γοv ι·tψφίου (ύ:τοδοχιίι•,) 

τι)κοι· δε καί.(iJ; :τοιούμει•α ι•ύμqη; 

ψι•χιj;. γαμουμέι•η; J.όγφ καl μιj 

q: Οειρομέι·η; v:r: αύτοϋ, ui.i.a καl 

25 κα{Γ έκιίστηι• τι)ι• :τρό; αύτόι• κοι

Ι'<•Jι•ίαν ι'ίqΟrιρσία; μεταλαμβαι•ού
ση;; κu.l γeιΨιίιση;;, ύ:τοίυ. γέ

ι·οιτο έκ τοιοvτωι• γιίμιιJι' ).ογικa 

γeιτι}ματιι. ~2. κu.l lι• τοιούτοι; 
30 γάμοι; ι·nει. τό έτοιμαζιίμει·ον iίρι

στ ο ι• έκ στερεά; έι• :rι·ει•ματικοί; 

ί.ογίοι; τροq ιj;. 
καl τι:ί στερeuί• τιj;; τροqιjς τρο:rο-

tι>rtii ιιιιtι•ιιι μnΙctcι· i~toι-;, φtί 
ΥΟ<·:ιηtηι· aιl ιιιιμtίιι.s. •lcus aιιt•:ιη 
sι·it ιlin'l'sos ω·ι\ίηι>s istoι-; ηηί

ηιω·ιιιη C<ιΙ'ΙΙηιιμιc Yiι·tιιtcs ct <:<ω
sιιι-;, ob ιμωs lli ιμιίιlc111 i11 ι·οιιsti
tιιtίοηeιη ~ψun.;nc ηcι~ίιJiΙΙηtιιr, 

nlii η ιιtcιη in οηlίηι•ω Sι'Ι'\"ΟΙ'ΙΙΙΙΙ 

nιinistι·cιnt iιιι11 Υο•·ιι tiuιιi lιιιi ιι.,;

ιηοι\i ct ηlii ιη 11111/l<'Ι'Ulll ill\·itcι
tonωι 

αιl ιιιψtία.<J. 
in S}Jiι·itnlίlJιι.,; ωιtcιη nιφtiis coιn
nιιιnicn tioneιn 
sρonsi ηιl S}Jonsιιnι, iιl e.;t LlΙristi 
ηιl ηnίιηιηη. 

Yeι·bi SΙΙsce}Jtioneιn intcllege, pω·
tιιs η ιιteιη O}Jeι·n l.ιona aniιηae 

ιηψtηe, φιηc non cοι·ι·ιιnψίtuι· <ι 

Yeι·lJCι sρonsi. se<l C'Ottiιlie }Jer 
coιnnnιιιi<·atiunenι eiιιs incoιτιφ
tibilitn.teιn ωηseφιίtιιι· et gene
rat, ψιnlia ιleι·ct. ex tιιlibns 1111-
IJtiis 1·ationa bilia geηeι·ιιιηiηιι: 

2:?. et in talibιιs ιιιφtίίs intellege 
]JΙ'αηιlίιιηι cμtoιl paι·ntuι· esse elο
φtίιιιη ιlei. 

et. foι·tia φιaeqιιe eloquioι·uιn ιlei 

29-64;),26 ( ?) Ygl. ce Xr . .:;9 Οι·. - :Hff Ygl. HelJI'. 5. 12 

18 14 <ται:η(.· Die!JIKoe. Ygl.lat. 
:?1 <ύποδοχιίν > Diel11, νgl. ιαt. 2:? δέ 
καί.ιίJ; ποιοι!μει•α κι, ygJ. ιat .. iι• καί.ώ 

:rοιοιομέvου κr.ιί ::.\1 Η 2i I. r):roίr.ι <ιΪ ι•) ? 

κι 2!1 γει•ιίματα Η3 :J l ί.ογίοι; 

Koe ί.ογικιj; ::.\1 Π ί.ογικοί; Η 

2. 12 οι·ιιίnε>m κι, ygJ. gι·. ordine χ 
!Ι eanHnφιe-νiι·tιιtι•s] ιat. Yeι·stelιt 

faι,.:ch 14 l1\lll1ei'HI1l Κι 11\lffif'rO Χ 
24 cot.ticlie ιJeι·] ιat .. ι.ι,; καθ' iκιlστψ 

.:τί}ν ιjμέρr.ιv διά> τι~ν Κοι· :38 ι>t Κι, 

η~ I. gι-. ιιt χ 

41* 
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ί.ογούμε1·όι• μοι 'Ι'όει lι· τοί; ταύ
ροιι;, άί.ϊ.a καΙ τό ~ι·εvματικόι• 
ηjς αύηjς fJεωρία; lι• τοί; fJvο

μέJ•οις σιτιστοί; .. καί τι)ι• ίi.ί.ί.ψ δέ 
5 ~οικιί.ίω•, τιjν ιλι•άl.ογοι• τοί; σω
ματικοί; ~J'ε?.ηιατικψ· fJεωQίαι·, (lι') 
τί[ι καί τά ~άι•τα έτοιμα. ό γaρ 
βασιί.εvς lι• δαψιί.είq. βασιί.ικjj άξίω; 

- β "" ' ' - 111 ' ηjς ασιι.εια; κω του :rι.οvτοι> 

10 έαvτοv τό τοιοvτοι• :rοιεί άριστοι•. 

15 

Δοκεί δ1] I μοι εvγε1•ιϋι· τιι·ωι· 
ψvχώ1• • Ισραηλιτικιϋι• γεγοι·έι•αι 1j 
προηγοvμέJ"Ι} κί.1"jσι; εί; τοv; γά
μοvς. :rροηγοt•μέι·ω; γaρ 

διa τώι• καί.dύι•τωι• τip υjς δι

δασκαλίας ί.όγφ 
βούλεται ό fJεός ιjκω· εί; τι)1• μα
καρίω• ταύτψ έστίαν τού; ~ρό; 

20 σύ1•εσιν εύφvεστέρου;. καΙ έστο• 

lδεί1• οτι ov {)έ/.ουσιι• οί τοιοvτοι 
lί.1Jείι• εί; τιjι· κί.ιjσιι•, καί διa 
τοvτο ά:rοστέϊ.ί.ω•ται ϋ.Ι.ί.οι δοvί.οι 
προκαί.ούμεJ•οι τοί•; μι) {)έί.οι•τας 

25li.1JείJ• καΙ έ:rαγγείJ.όμε'J•οι, ει' έί.-
1JοιεJ• οί κεκί:ι1μέ1•οι, μεταί.ιj·ψεσ.f)αι 

> ο Γ ί)' Γ \ - β 
αvτοvς ετοιμασ ε1•το; v:ro του α-

σιί.έως άρίστου, καΙ ταί-eωι· τώι• 
ώς έtι καθαροί; :rά1'TOJ1' τιιjν κα-

30 1Jαρώι• μειζό1•ωι•, κul σεσιτειγιέι·ωι• 
τfj ~οικίλη καΙ :roi.i.?ϊ ά:τοδείξει τώι• 

taιo·i intellegantnr, sna\·ia antem 
et delecta bilia eorιnn sint sayi ιzata. 
Yaιietateιn autenι cliYersaιη, 

oιnniunι eloquiorunι dei diYeι·si
tateιn, int.ellege quodait: et οηηιiα 
1Jι·aepω·ata. rex eninι in abιιndan
tia regali dignus regno et cliYitiis 
suis existens pι·andia facit. 

Puto autenι ingennaι-uιn ali- 800 
quarιnn aniιnarum et Israelit.i
carnm primanι lιanc fnisse Yoca
tionenι ad 1ιuptias. principaliter 
eniιn 

Ynlt deus Yenire ad epulationem 
ist.aιn beat.aιn eos, qui ad intelle
gendιnn sint ingeniosioι·es. et est 
videre })lerunιque, quoniaιn qui 
lιuiιιsιnocli snnt., nolunt ad istanι 
Yocationeιn t•enire, et ideo tι·ans
ιnittuntιιr alii serYi proYocantes 
eos, qιιi t:enι"re nolebant, et pro
ιnitt.entes qnia, si Yenerint invi
tati, })ercipient ιι ι·ege prandiιιm 
})raeparatuιn, carnes taurorum, 
qnae inter ιnιιnda oιnnibus ιnun
dis nnιndiora lιabentur: nιandn
cabιιnt etiam saginata, id est 

28 ff ,~ gl. Π 2-iί. ί f: ιϊτοι ταϊοροι μέν ή ί.ογικι) καί ώ; έν καΟαροί; μείζωι• 

τροφή, σιτιστιi τό :τι•ει•ματικίύ; ήδu (\·gl. Ζ. 2 gι· .. Ι lat.) τijς Dεωρία; κτί.. -
31-6-!ii,:i Ygl.Π 247, Sf 

2 καί] (τό ?jδu καί τό τερ:rι•όν) κατιi 
Koe, Ygl. lat. ιι. Π ii :τοικιίlαι·] danaclι 
Lίicl.:e? Koe, ,·gl. lat. 6 \,έι•> Diehl 
7 τqj) τού )1 J τιi < ~Ι 12 ·ψυχών 
+ et lat. 21 ίδείι• + plerιωιqιιe lat. 
22 εί; + ι"stant Iat. 

;; et < L ί clignns (lat.. Ias 
iίξιο;)] cligno G cligna L 11 aut.eιn] 
enim Β 26 qιιia < G L 26 2ί in
Yitati + qιιocl Ga IJQ ιnιιηdίοra) 

)at. las μειζόνω; (καΟαρυjp)? Koe 
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. • 'β' ' ηι:. t·κιιστοι• :rr1ιι ι.η,ιlfι ι·ωιιΗιτι•ιιΌ 

ιιίοι·t·i γιt~ σιτιστιίι• :rαψιτί/Jησι ί,,;

γω· ι/ δΙ!l(!ι},ιιfι·οι• κιιl t~,. τ(!ιι:τοi.'J· 
γίι~ ί.εγ,ίμt·ι·οι· η·ύιψέι·οι• ι) τιjι· :τt·r}l 

- ' β .. ' ., , 5 του :r(!ΟΚtΊ,ΙΙΕΊ'ΟV :τ ψι ι.ιιιιιιτο; ιι:rιι-

ι)ηξΙΙ• :rιιί.ί.ιjι• φ{r}ωι• κιιl :ri.ιίr!ΙJ. 
ιίι; Εί (κlllJ' t~:r,ίflf'σ/1') όί.ί;•ιι τΙΙ·a 
κui aσlJnij. ιι lψιιτο εl; τιjι• τιίjι· 

β • ' • 'δ ξ \ \ :r(!o ι.ηματωι• ιι:rο fΊ Η' κιιτιL τu 

I Ο δοκυ~ιηι κιιτιισκtτάζF.Ιν ιιι~τιi, Fίn• 

Ul' τa η·IJυμέι•tι ί.εττά τΙJ'Il κιιί 

ίσχι·ύ. κιιl ( ίι•' ό,ιιοίω; όι·ο,ιιάσιιι) 

ξηρa καl ϋ.σιιr1κιι. άί.λ' ού τοιιιίJτα 

τa iτυιμuσΟέι•τιι έι· τι~ τοϋ βα-
15 σιί./ω; άρίστφ, ~~,. ι"[.ι ψJσΙΙ'' ο ί 

ταϋρο{ μου κιιl τύ. σιτιστύ. 
τεΙJυμέι•α, 

οϋτω δΕ 

ιιιl ηΙΙ:ιηΗιuη ιηψιc· ρrοpι ι:-;itionem 
ι•χι•ιιψlιι \·ιιrίιι <'t ηιιιlt-ιι ι·ationis 

)II'UJιntirιΙΙC fC(Jletιι et lJene ι(jγjι;ιι, 
φιιιι• ηιιιι·ιιlitι'Ι' intellι·gιιntιJι· ocΨi

.-n, φωe iιι ιιωιφιιιφιe pι·oιιo:-;itione 
πι\fι,rιιηt ΙΙιιιltιιιη · et μleιιωη; 

u:-;t C'H:->ioneιn. ιιt pιι tn ( ιιι·gιιιηeηti 
~ι·ιιtίιι ιliω) :-;i φιis ncl\'CJ':->Us ιιli
ψι:ιιη JH'OΙJO:->Itιoneιn }JI'ofω·at 

φιιιcι\.ιιιιι ιlict:ι ιnoιlic:ι et infiι'IIHL 
ct non ιηιιgηιιω γίrtιιteιη rntionis 
lιa \)entiιι, ΙΙοΙΙηe Yiιlentuι· ti\)i tc
ηιιίπ et. exilia et ηιιιι·ι·η φιae pi·u
feι·nntιiΙ' et (nt ita ιlicιιιη) sicc:ι et 
sine caι·ΙΙίlηιs Υeι·bιι ~ seιl non sunt 
talia. φιae IJr:ιepaι·ata sunt in con
YiYio regis in qιιο dicit: tιιuri ιιιei 

et sayinalα occisrι, 

20 καl τa πάι•τα έτοιμα. ιν έν et οιιιιιία praeιJarala. 
τιϊ στάσcι τιί)ν -:ιαlδι•JΙ' καl ηί λει-
τοt''!,γίg. τιίjv -:ιι•εtιματικιίjι• οlι·ο-
χόωι• έκαστος τώι· διακό1·ωι• q-lρn 
εl; το άριστοι• τεταγμέι·ος lκείJ•α 

25 μάί.ι.στα, έι• οί; lμαΟε διιικοι•είσΟαι. 

καl :rροτρε-:ιιJμει•ό; γ ε τοi•; (ι&; 
Fί-:ιω•) κατά τι)ι• :rαραβολι)J• δευτέ
ρου;, εl-:ιε το lδού το iίριστω· 
Jίτοίμασα, οί ταvροί μου καί 

3U τά σιτιστά τFIJvιιfJ•u, καί 
-:ιάντα έτοιμα. δεύτε εl; τοvς 
γάμους. 

ιιt.puta. (ιnanifestandi intellectus 
gι·at.ia dicaω) loquitur aliqιιis 

35 apostolorιιm <le cast.itate serιno-

3 ιJ] καί Koe S 1. (:rρο)φέροιτο? 
ΚΙ, Ygl.lat. 12lσχJ•ά + et ιι~αcrα lat .. 
13 άσαρκα + t•erba lat. 16 τά <)Ι 
24 τετuγμένυ;ς Η 

2 .'yaria et Diel!l, 

6 ,et μlenam) Diehl, 
12 tennia + e;;;:e Β L 

Ygl. gr. 
Ygl. gr. 
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5 

10 

23. 'Ai.i.' I 

:r')O?jj'O'L',IIEI"Wς ΟΙ 

καί.ούμει·οι 

15 ώς ::rτωχοt καt a:'tO(!Ot ΤΟ/' ~·οfι• 

aμεί.ι}σαι•τες ά::τιjί.Οοι•, :rΕρι
έ:rοιτες τa ί'δια καl Εvqραιι·όμηοι 

μό.ί.ί.ο~· l:r' αvτοί; ι'} οί; l:rηγγfί.-
20 ί.ετο διa τιίjι• ά:rοσταί.έι•τιω• δοvί.ιιJΙ' 

< β • Ι \ t'l ~~ ~ I 
ο ασιι.Ε·υ;. και ορα οτι ο μΕι• τι; 

αυτωι• lχωι• ίδιοι· άyροι· οvκ 
1}ί.&ε~· είς τοv; γάμοι•;. ό δε 
lμ:rορίαι· 1 κεκτημlι·ο; μψΕίσΟαί 

25 :rω; Οέί.ωι· τa ί.ηό,ιιΕι·α έι• τi'ί 
:rερi του lμ:rόρου τώι• μαργαριτών 

:rαραβοί.fi, ζητοϋι•το; τοv; >>καί.οv; 
μαργαρίτας« καΙ εί-ρόιτο; >'έι·α :ro
ί.ύτψΟI'« Καt ά:τοδομΕΙ'Ο'L' ΤΟVς :rοί.-

30 ί.ούς, ίι·α άγοgάση τοι• lι·α. πί.ι)ι· 

οvκ αί'σιος ?j έμ:rορία αvτη, έφ' ι}ι· 
' •_Q \ ~ .. ι ' ,,. β 
α:rει:uωι• ο κΕκι.ημΕιΌ; ου μετη.α ε 

ne111, seι·nιo ille ι·ecte intellegitur 
tuι·tι11·. sed eιιm ipsuιn castitatis 
sennonenι cuιn ιnιιlta rationis 
pι·obatione de scι·ipt.uι·is ι·epletιιnι 
J>ι·otulerit, ita nt delectet aninnιnι 
a ιι<lientis paιiteι· et confiι·nιet, 
protιιlit eιnn saginatunt. si de 
caι·itate Iocnt.ns fueι·it, protulit 
coluιnl>aιn. et sic in omnibιιs elo
quiis dei intellege quid est exile, 
et qιιid saginatιnn. 

23. Scd qui J>I'inciJ>aliter qιιi
deιn fιιerant inYitati, 
J>I'inιos inYitatores 
qnasi J>aιιJ>eres sensu neglexerunt 
et egenos serιnone 
et abίerωιt sua sequentes et ιnagis 
sunt <lelectati in illis, qιιaιη in his 
qιιae ι>er sen·os sιιοs, transιnissos) 
ι·eχ pι·omittelJat. et ιιnus qnicleω 
eorιnn ha bens propι·iu11ι αgrιιιιι 

non ,·enit ad 1ιιιptίαs, alius auteιn 
1ιegotiatione1ιι exsequens, iιnitari 
qιιoclammodoYolens illuιn negotia- SOI 

toι·enι ιnargaritaι·ulll et qιιaeren
teιn > ιnargaritas bonas:ι, qιιi CUlll 
inYenisset pret.iosissinιanι ιnaι·ga
ritanι, venclidit oιnnes ιιt eιneι·et 
unaιn. sed non bona negot.iatio 
ista, ad qιιaιη νaclens qni fueι·at 
inYita tus non percepit pι·andiuιn, 
CJUocl a rege fuerat praepaι·atuω. 

2;r Ygl. :\lattl1. 13, 4.5f - 301 Ygl. π 248, 5f 

1;) :rτωχοί + seιιsιι lat. τοι• 

J'oVΙ•] sernιone Iat. 2-1 κεκτημέι•ο; 
Koe, ygJ. Iat. κέκτljται :\Ι Η 

16 egenos] ιlas adj. geltδrt im 
Iat. aιιcl1 S. 64ϊ, 24 zu inνitatore;; 

19 (transιnis.;os) ΚΙ nacl1 Diel11, 
,·gl. gr. 21 pι·oρrium + quen
daι!l. G ], 
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τοϋ lτυιμασ{)έι•τος τr!J βασιί.ιί ύ.gί
στοι• 

καί τιίίι• τε{)υμέι·ωι• ταύgωι• καί 
σιτιστιίίι• κιί.ί :τάιτωι• τιιjι• iτο~ιιωι•. 

5 δσοι μiι• υvι• τώι• διοgατικώι• κί.η
{)έι·η·; ούκ t1gχοι•ται εί; ηjι• κi.ijσo•, 

οίο μ ιjι• καί τ ο 1~ ς ιl:τοσταί.iι•τας δ υ ύ -
). ., ' \ ... - ~β ~~ ' 
.ιΗ'; ε:τι το κιιι.nι• υ gι;ουσι κrιι 

ύ.ι·ωgοϋσι, μετgιώτεgοί είσι τώι• 
10 ταvτι.ι τετοί.μηκι)τωι· καi a)'(.ι:ταύοι•

τι.ιι 8ς μiι• είς τόι• ίδιοι· iίγgιίι•, 
δ; δi l :ι l ηj t~μ:τυgίq. α i• τ ο ίi. οί δi 
ί.οι:τοi :τι.ιgι1 τούτους ίδωμει• τίι•ες 
είσί. δοκεί δι} μοι δτι lκ:ιε:ττιύκι.ισtl' 

15 ούτοι l:τi :τι.ιρασκε1•ι)ι• lgιστικιίJΙ• κι.ιί 
σο'! ιστικώι• ί.ιίγωι•, lι• οίς Κ(!ατοvι•
τε; τώι• ύ.ποστεί).ομέι·ωι• δούί.ωv 

ού :ταρεσκευι.ισμέl'ιω' :τρό; τό ί.ύεο• 
σοq:ίσμι.ιτα 1] κρατείι• δοκοϋι•τες, 

20 ύβρί;ουσι τοv; διακοι·οι•,ιιέι·ου; τfί 
κί.ι}σει. κι.ιί έστι γε ίδείv 

25 τοv; :τροσ:τε:τοι•{)ότα; τiJ άσ;.ο)σει τώι• 

{)είωι• ί.όγωv κι.ιl μετά τiJ; {)εία; σο

ιrία; βουί.ομέι·ου; αvτού; :τρεσβεύεο·, 
ύβρι~ομέι•ου; ύ:τό τιίίι• διο(!ι.ιτικώι• μiι• 

ού βοvί.ομέι•ωι• δi :τιστεύειι· τfί άί.η-
30 {)είg. • τιι·ά; δέ αύτιιjι• καί άι·αιροv-

' r' , , , -;: ~ β • ' 
μΕΙ'ου; ιο:ι εκειι·ωι•, οι; ο ι.ισιι.ευ; 

όργισΟιjι·ι.ιι ί.έγεται, l:τειδι) »iq:Οασε 

ψ καi.ουμέι•η »όργι) l:τ' αύτού;<'· 
Τό δi έ(!γοι• τijς όργιj; lστι 

φιi cι·go cx intcllcgcntilJus inYi
ta tis non n~niunt cμιideιn ·· aιl YO
catioιιcιn· . 11011 autcιn ct sert·o.~ ιΗl 
vocandιιnι transιnissos iniuι·iant ct 
intcrficiιιnt, \enioι·cs sunt illis fιui 
ausi sunt tιιlia ct ι·ccιuicscunt φιi
daιn φιiιlcιη 1Ίι αψο zπozJrio, a\ii 
antcιn in sua 1ιeyotiatiωιe. ι·eliφιi 
antcιn extra eos ,-ideaιn us fιui sun t. 
pιιtο qnod hi sιιnt qni ceciderunt in 
praerJaι·ationc contentiosornιn et 
astιιtoι·unι YerlJoruω in quil)US 
tenuci·ιιnt ant Yisi sιιnt tenuisse 
serYos transιnissos, qui non fιιc
ι·unt praepaι·ati ad solYendas eo
ruιn qιιaestiones versutas, et con
tnιneliis adfecerunt ministros ,-o
ca tionis. et est videι·e cottidie, quo
modo inv-itatores dei siιnplices et 
non v-alde ))astuti secιιηdιιηι car
nenι<c 

cunι cli\·ina sa pientia sua ,-olιιnt 
illos tales docere, scd iniurias pa
tiuntuι· ab eis qui intellegunt qui
deιn, ηοη a uteω v-olunt credere 
v-critati. alii aιιtem et interficiun
tuι· a b eis, quibus rex iratus dici
tuι·, quoniaιn »praev-enit super 
eos ira usqιιe in finem«. 
Et irat.us ι·eχ 

2.,1, ηι:Ι. Ι. Kor. 1, 26 - 32 Ι. Tltess. 2, 16 - 3.,1,-6.,1,8 • .,!, \?gl. Π 248, 4f 

10 ταύτα] talia lat. 21 έ'στιν ίδείν .:\1 
2i αvτοv; Hu, Ygl. lat. αύτόν .:\Ι Η 

30 αύτι<ιν Koe αύτού; ~Ι Η 32 33 έ'rΟασε 
-όρ;ιιί ΚΙ φΟάσαι τιjν καi.οvμέιψ όργιjν 

.:\!Η 33 αύτοιi; + usqtιe ίιι fίtιeιn lat. 

:J. 6 Ι. inYitati? ΚΙ, ,-gl. gι·. 

6 (ad vocationeπi> Dielιl, ygl. gr. 
8 et] nec L 10 ψιiclaιn Β Ι. < R G 
13 sιtnt] 1. sint ? Dielιl ΚΙ 
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:rεμqθιϊι•αι το στράτευμα τοϋ 
βασιί.έω;, 1JτΟΙ το :ti.iϊfJoς η/ς ού
ρω·ίου στΙJατιύ.;ιι ij τοvς τεταγμέ
ι·ους έ:rl τιίjι· κοί.άσεωι• ιlγγέί.οv;· 

5 καl ίιι•αιροvσl γε τοvς qοι•είς τώι• 
διακόι·ωι• τοϋ ί.ύγοv καl :rϋ.σω· η}ι• 

,. ~ - ~ ' ,. β 
:rοι.ιν αvτι~ι· ηι:rι:rρησιι• ο α σι-

"' ι ,. , ' ,... <, β- ) ' 
ι.εΊJς. οιοι·ει γαρ :rοι.ι; .ασε ωι• και 

σύστημα καθ' fκαστύι• έστι τών συγ-

10 κεκροτημέι·ωι• έ1• τzl σοrτίq. >ιτώι• άρ
χόι•τωι•τοϋ αiώι·οςτούτοvιι δογμάτων, 
" ' ι ,. β ... ' ' 'ξ ην εμ:rι:rρησιι• ο α.σιι.εvς και ε α.-

qω•ίζει, ώ; έκ μοχfJηρώι• οίκοδομη

μάτωι• σvι·εστηκυίω·. καl έπάν :rοτε 
15 καται·ο1}σrις καfJαίρεσιΙ• είτε »ψευ

δωι..Vμου γι·ιύσεω;(( είτε ό:rοιωΙ'

:rοτοϋι• ί.ύγωι• έ:tαγγε).ί.ομέι•ων άί.ι}
fJειαι·, καl άι·ατρο:η}ι• αύτώι• γενι•αίω•, 

μη οκνει ί.έγειι· το τοιούτοι• γεγω•έ-

20 ι•αι ύ:rό τώι• στρατιωτiον τοϋ fJεοϋ 
έμ:rι:rράι•των τu; τώι· έχfJρώι· η/ς 

ίιί.ηfJεία; <τού fJεοϋ) :rόλει;. έι•ε:τ.ρι}
σfJη μέι·τοι καl1j :τ.όί.ι; η"j; 'Ιουδαϊκή; 
διδασκαί.ία; μετu τι}ι• τοϋ Χριστού 

25 έπιδημίω•, 1]; έμ:rρησfJείση; εl:τ.ε το ίς 
δούί.οις αύτοϋ ό βασιί.εύς ίιπο-

misit exercι'tU1n snuιn, siYe »multi
t.udineιn caelestis militiae« siYe 
eos angelos qui positi sunt super 
poenas; et interficiunt interfec
tores ministrorum verbi, et ωn
ne?n civitate1n eoru1n succendnnt. 
pnto civitas est inιpioruιn, secnn
(lunι unuωqno(lque dognιa, con
gregatio eoruιn φιi conveniunt in 
sapientia »principuιn huius sae
culi«. hanc succen(lit rex et exter
minat, quasi ex ιnalis aedifica
tionibus consistent.em. et si quando 
Yideris exterminationem, sive ali
cιιius >>falsi noιninis scient-iae« sive 
quorumlibet Yerborum profiten- 802 
t.iuιn veritateιn (eorumque) de
strnctioneιn validam, non pigeat 
te (licere l10c factuιn esse a militi
busdei, qui snccendere solent civi
tates inimicorunι verit-atisdei. suc
censa est ergo et civit.as doctrinae 
Iudaicae post Christi adventum; 
qua succensa dixit rex servis suis, 
i(l est apostolis aut angelis dei, qui 
praepositi erant super vocationeιn 

2 Ygl. Luc. 2, 13 - 8ff Vgl. Orig. Sel. in Ez. 6, 8 (Lomm. 14, 90): 
»:τόί.ει; :τόi.εών« εlσιν αί αίρέσει; • έκάστη γάρ αίρεσι; lδιον νόμον lχει καllδlαν :τολιτεlαν; 
Harnaclt T'(J. 42, 4, 6lf - 10 Vgl. Ι. Kor. 2, 6 - 14ff Vgl. den Titel von 
Irenaeus' Hauptwerk: έi.εγχο; καl άΙ•ατρο:τι} τιjς ψευδωνύμου γνώσεως -

Ιδ Ygl. Ι. τϊm. 6, 20 - 22 Ygl. Rom. Ι, 25 

3,4 τεταγμένοιι;] καί.οvμέΙ•οv; ~Ι 

8 -12 οίονεl- βασιi.ει!; < ::\Ι 8 οίο1·εl] 
puto lat. I (άσεβώJ•) Diel11 ΚΙ Koe, 
Ygl. lat. Ι;) κατω•ο1jσn; ΚΙ nach 
Koe κατω•ο1jσαι; ::\Ι Η 1 ί i:ταγγεiJ.ο
μένων υ έ:ταγγεi.ομέΙ•ων )I Η 20 στρα
τιών Η 22 (τοϋ θεού) Koe, Ygl. lat. 
24 τοiί < Η 26 βασιi.εύ; + id est lat. 

6 sιιccendunt] anders Ζ. 11 u. gr. 
ί impiorum est L Ιί <eorum-
qιιe) ΚΙ Koe, Ygl. gr. 
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στύί.οι; .\(!ιστοίi ιj ιίγγ/ί.οι; fJεοϋ 
τετrιγμlι•οι; l:r.l τιί; κί.ψτηu;; τώι• 

ΝJι•ι";Jι·· ύ μFΙ' γάμο; t~τοιμυ:, οί 
δi κεκί.ημέι·οι οίίκ ι}σια ίl~ιοι· 

5 ':lΟ(!Εύεσ#F UVI' t::rί τu: ι)ιt·~ιί

δ ους τιίj ι• ιjδ ιϋι•, κ ιι ί όσο υ; lu ι• 
εi:[!ητε καί.ΙσατF. εiς τού; γά
μ ο υ ς. καί lστιι• iδt•ίι• u:r.r) :r.άση; 

ύδοϋ ι'διωτίκιίΊι• κιιi οίίκ iδιωτικιίΊι• 

10 δογμάτωι• τιίΊι• κατι.ί τu iΟη τιϋι• 

έΟι•ώι• καί :rι;i.N•JΙ' κrιί κωμιίΊι• καί 
τύ:r.ωι• τοv; καί.ουμlι·οv; εi; τούς 
γάμους 
ά:το τιίJι• :r.ροσταχι?/ι·τωι· τοϋτο:r.οιείι•. 

15 έξεί.fJύι•τε; δέ οί δοϊοί.οι, εϊτε 
ά:r.ι) τί'jς Ίοt·δαία; κιιi Ίεροι·σrιί.ι)μ 

οί Χριστού ά:r.ύστοί.οι, είτε ιi:r.u τι";)ι· 

έι·δοι• δρlωι• έι• ol; ιίσω· οί μrικάριοι 
uγγελοι, καί έί.Ούι·τε; εiς τu; 

20 δδούς 

καί συι•1ίγαγοι• καί σι•ι·άξουσι 
:ι;άι•τας οϋ; εω• ει'1ρωσι, :ι;οι•η

ρούς ***, ϊι·α ά:r.οΟέμει·οι τι}ι• :r.o-
25 ι·ηρίω• (το άί.ί.ιJτριοι• τοϋ γάμου iι•

δυμα) καί έι·δvσάμΕΙ"οι μετiι. το)ι• 

ί.εγομέι•ωι· <iργωι·) άγαΟώι· το έι·
δvμα τoiJ γάμου :r.ί.ηρώσωσι τι}ι• 
τoiJ γάμου έστίωι έαvτίϋν άι•ακει-

30 μέι•ωι•. 

gcηtiιιιιι, ιlίι·cιι~: ιιιι ρtirιe φιίιleιη 

ρarιιtae, ί ιaitrιti ι ι ιιteιιι ιιοιι Jιιι>runt 

ιΖ ίgιι ί; ιΊe erψJ ιιιl e.ι·ίtιι.Υ ι·irιηιιιι, et 
qιια ιι/ο8cιι ιιιφιr~ ί ιι ι·e ιι r·l'it ι'.s τor.att. 

ιιrl ιιιιμtiιι8. et e:-;t ,·ίιlι:'η: cx ιιιιιηϊ' 
νin ίιηρerίtοηΙΙιι <·t JΙ<:ritonιιn 

<logιnatιιιn. <μΙ<ι<' fιιι·ι·Ηιιt ~e<:ιιn
<l ι11Η g<'nt i ιιιη ιιωrcs, <•t ι·i ,·itιι t ιιιη 
et ,·illnntιn <:t· Ιοc·οηιηι. \'ocatos 
αιl ιι ιι μίrι.s. 

et egreιlι'e?ιte.Y 8eπ·ί. siYe <lc Iιι(laea 
et Hierιιsalcnι apoι::toli Clυ·isti 

sίve a b interiω·iiHιs finil>ιι~ in qni
bus fιιerant· angeli sanι:ti, et 
Yenientes ad ι·ίπ.~ 

(liversas <liYersonnn ιηοrηιη, 
cωιyregaι·enιιιt et ωngregabnnt 

q-ιιo8cιιnιque invenerint, ηιαlο8 *** 
qniιleιn. nt (leponentes ωalitiaιu 
(qnoιl est. extι·anennι a nnptiis 
ι·estinιentU)/1) et. iιHlnentes se 
opera bona. (φιae snnt ?ιuptialia 
t·estίnιenta) iιφleant conviviιιιu 

nnptiale recιιnιbeιιtes 

et recιniescentes in fi(le. 

1f Ygl. Hebr. Ι, 14? - 23f \"gl. Rδm. 13, 12? 

3 έ6ι•ών + dice11s lat. 9 iδιι')τι-
κώι•1 Koe, Ygl. lat. lδιωτικιj; )1 Η 
[οιJκ] Hn, <loclι Ygl. lat. 11 κομών 
Η 18 οlς Η η, ygJ. lat. ώ :\1 Η 
2-1 *** ΚΙ, es sclιeint zn felιlen (τε 

καί άγα6ού; • καί τού; μέι• :rονηρού;) 

2i (έργων) ΚΙ Koe, ygJ. lat. 

2 ρat·atae + snnt Β L 6 et 
peritoi·nnι )'* < L 9 (et locorιιm) 

Diehl ΚΙ, Ygl. gr. 23 *** ΚΙ, 
vgl. zn g1·. Ζ. 24 
snnt? Dielil, Ygl. gr. 

2i Ι. < dicta > 
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24. 'Ε:rάι• οvι• :rί.ησΟ!ί ό γάμο; 
aι•ακειμέι•ωι• καΙ :rαοσω·α:rαvσα-

' -, \ -{) β' μει•ων τ!J :rιστει και τη εοσε ειq., 

' ' .. ι ~ β • ' ' τοτε εισει.ε-υσεται ο ασιι.εv; ε:rι-

5 Πεωαijσαι κai καίι·αι :rερ/ τώι· άι·α
κεψέJ•ωι·, ϊι·α τόι· μέι• οί•κ έχο1•τα 

έ-ι·δvμα γάμο'ΙJ lί.lγξα; κοί.ύ.σrι, 
τοί; δέ ί.οιποί; τό 1}τοιμασμέι•ον 
ϋ.ριστω• :rαραΟιϊ 

10 

καl. τά τεΟvμέι•α σιτιστά μετά 

τώ')' ταύρωι' καί τά ί.οι:rά :tάJ'Τα 
δσα 1ίτοίμασει•. 
έι·α δέ εlδε τόι• ούκ έι·δεδvμέι·οι• 

15 έι•δvμα γάμου, εί; iι• γέι·ο; η 

είδος άι·αrέρωι• τοv; τι)ι· :rρό τι}; 
πίστεω; κακίαι• τηρι}σαι·τας καl. ιη} 
ά:rοδvσαμέι·ου; αύτι}ι•. και' μέμrεταί 

- I ~ - ' 
γε τφ τοιουτφ, ω; κακω; ποιησω•τι 

20 κατά τό τετοί.μηκl1·αι είσεί.Οείι• εlς 
τοv; τοιούτου; γάμου; μ ι) άι·αί.α
βόιη τό τού γάμου έι•δυμα, τό 
vφα;σ,ιια τιjς άρετιjς, τό ί.αμ:rρόι• 
ί,ιιύ.τιοι·, :rερl. ov :S:oi.oμiiJι• έι· 'Εκκί.η-

25 σιαστιί έι•ετείί.ατο ί.έγωι·· J>έι· :raι•τl 

30 

- , ' .. , , .. , 
κυ.ιρψ εστωσαι• τα ιματια σοv ι.ευκα-ι, 

φιμοϋται δέ ό τοί.μιίσα; είσεί.θείι• 
χωρίς έι·δύματο; γάμου εί; τόι· 
λαμπρόν τοfτω• γύ.,ιιΟ1' 

24. C'uιn aυtenι inpletae fue
rint 1111]Jlίae ex recunιberιtibιιs et 
I'eφιiesc·entibus in fide et cultιιra 
lιac clei. t.ιtnc ingreclietur rex acl 
Yidendιιιn et iuclicanclunι cle dis
cιιnι })cntiunι qnalitate, ut euιn 

CJUiclenι qni 1:este1n non ltabnerit 
1l1t]Jlίaleπι aι·gnens clanιnet, reli
quis antcιn prandiu1n praepara
tunι aclponat. 

1:iιlit a utenι unuιn no11 lιa benteιn 
nιιptίale1n ι·este1n, id est quia 
ιnιius sunt generis ωnnes, qui ser
Yant 1ηalitianι })OSt fideιη, quaιη 
lιabneι·ant ante fidenι, et 11011 cle
ponιιnt eanι. et argnit eos c1uasi 
qui nιale feceri11t eo, qιιοd ansi 
sunt in lιniιιsιnodi nιιptias in
troiι·e non recipientes cligna πu
ptiis iιιdιnne1ιta, id est textιιraιn 803 
Υirtηt.ιιιη. claι·am Yest.em, de qua 
etianι Saloιnon i11 Ecclesiaste 
})ι·aecipit clicens: >>Ϊη omni te1ll
})Ore sint Yestinιenta tua candidaιι, 
obnιutιιit auteιn, qιιi ansιιs fιιerat 
in hιιiιιsιnocli nιιptias intι·oire si11e 
Yestiιηeηto dece11ti, 

14ff \·gι Hiε-r. ίη )lattlΙ. 1 ϊ6 Β: tιntιs ίstc oιι~nes, qtιί so(}iati sωιt 11~ιιlίtία, 
intcllεgtιιιttιr - 18 ff \"gl. Hiε-r. in )!attiΙ. Ι ί6 C: argtιίt i1ιpudetιtίae, qtιod 

t·este scrdida 11~t111dίtίαs 1Jolltιerίt tιtιptίαles - :!:!I \"gl. cc Xr. 61 (:\Iittε-) Or. Π 
24!), ί - 2:> PrNligε-r !), 8 

;j 6 άνακειμέι•ωι• + qtιalίtate lat. 
Η είδε ΚΙ, \·gl. lat. οίδε :\Ι ( ?) Η 

ι; κακίω• + postfίclen~lat. 2! οίο.:καi) 
Koe. ,·gl. lat. 26 σοι• Ηιι μου Η <:\Ι 

2 ι·ecιιml)ι>ntilπιs et :~;* < L 
! lΙac R GC Β < αa L I dei χ* 

+ ε-t !! ΗΙ et < L 22 digna.] 
lat. las τό <i.ίξ'ιοι•) τοϋ Koe 
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ΚUl ΟΙ~ ι){ψιιτιιι ί./ψιι•· οπτι; (;Jς 

ι1ξιο; κoi.rί.πnl); κιιl Κf!ίΠηΙJ; 

κιιτω)ικιί;t·τιιι i-:τu τοί' t·l:τιίι·το; τ ο ί; 

διιικιίι•οι:; (ι'ii.i.oι; :τιι!!a τά ύ.ι•ι•J 

;; στ I! ιιτt ύ μ α τrι). ϊι·ιι ι) ιί σuι·η·:; ιι v
τοf :τι}ι)ιι:; κιιi χf'iριι:; οί:; οι'κ 

εί; ι)έοι• f:χριίσιιτο (οί'τc γι!'! ιjι• 

lδει :το{!είιι~· :τtρυ·:τάτησει• οί:τε a; 
έχριjι• :τρά~η; i:τt·τέ!.εσε1•). lκβά-

1 ο ί.ωσι ι• α ύ τ ο J' ov μ ιίι·οι· f!~ω τιjς 
~ ' - I ~,.., ' ' " β'" 
εστιυ.;. τοιιγαμου υ.ι.ι.υ. κιιι ε ι. σ αι.ω-

σιι• εi> ς το έξώτεροι• σκι)το; κιιί 
:τάι•τη rωτο; clμιγέ::. ϊι•α διφϊίσυ.; rω-

' ' ' ι ~ Ι -
το; μετυ. το γεγοιη•ιιι ει• σκοτφ τφ 

15 έξωτέρφ κί.α:ι':ση :τριj; τοι• δυι·άμει•οι• 
ιιύτοι• εvεργετιjσαι κάκείι?ει• {jvσα.
σΟαι Οεόι·, καi τοv; όδόι·τα; βρι;ξ!l 

τοv; διά τι) ι• κrικίω· ruγύι•τα; τ άι• δμ. 

raκa καί διa τούτο υ.ί,ιιωδιάσαι·τα;. 
20 

τού γaρ q rιγόι·τος τόι• >jύμq·ακα οί 

όδόι•τεςιι αίμωδιάσουσιι• · 
δ,ιιq-ακα δε κclκεί ι·ομιστέω• i.έγεσΟαι 
τι)1• κακίu.ι• τοϋ μι) (έ:τιί.ι.ι.ι·Uαι·ομέι·ου 

25 τώι• ,.ό:τίσω,ι μηδ') έ:τεκτειι·ο,ιιέι·οv 

>•τοίς έμ:τροσΟει·ιι ιli.i.a :ταρυ.μείι·αι·
τος αύτ!}, δέοι• όδεfσαι έ:τί τό :τέ:τει

(!01' καί γί.ι•κείω· :τουjσαι τι)ι• τιϊ; 
άρετιjς σταιμ•i.ιίι·. 

ct ι-;ίι· <·ωΗlcιηηιιtιη· al> ι·ιι. <ιui ιlixit 
1η·ίιιίstι·ί8 !-:ιιίι-; (Yiιleliι·ct JΙΙ'Η<·t<Ψ. 

eJ:eι-rιΊιιιιι illιιιn <ιui ι·ι·;ιt ιlι·:-;ω·
sιιιη). ιιt rιllίyιιιιtes r-ιιιιι nιιιιιιι8 ,,, 
TJeι/('8 ψιii>UH llOll sίι·ut <lcl>liCI'Ιlt 
usus e!-:t (nec· <>niιn ιιιl l>οηιιιη ι:u

cuιτcrn t ιι Ιi<ιuιιηιlο nec aliφω:; 
l>unu:-; iιφlcn"I'Ht ιιc·tu:-;), eίc·ίιιιιt 
eιιιιι 11on solHnι ιlc ι·οηΥίΥίο ηιι

ptίιιlί Heιl et ίaιη ί ιι lenefπa.s e;ι-
teι-iore.Y ct. η I> ωηηί lιnnine nlienιι:-; 
iniC'iιιnt. nt sitiens luιnen c·uιι1 

fncι·it in tenebι·is cxteriω'il>us, ρlo
ret acl · cL eηιη φιί })otens est eίu,; 
ωisereι·i et. eι·iρeι·c in<lc, et clenti
bns stι·i<leιιt, qui φιοηiaιη ac·eι·

bnnt ωanclιιca Yeι·nnt ιualitianι 

stιψi<li eι·ant effec·ti. 

ιιΥa eninι ιιceι·ba intellcgitιn· ιuali

ti.'l eins. qui 11011 oωiYiscίtni' 
>>posteι·ioι·a.. nec ad})etit ψι·iοι·a<•. 
se<l })cι·ιnanet in i<l Ϊ})SUΙη, eunι 
del)eι·et ιι(liUatιιι·ita tcιu pι·oficere 

dιιl<"eιn ct offene Υiι·tιι tis alicnius 
ntan<lιιcabilem \)otι·ionent. 

off \·gι Hier. in ::.\Iattlι. 176 D: ι·el ctrtc iιleo lίgωιtιι.r 111.a1ιtι8 et 1Jedes. ιιt 

1ιι.αle opcrarί ct ctι·τrcre de8ίstιιιιt ιιιl ejjιιιιdeιιdωι~ sιιιιg·ιιί1ιe1ι& - ι3 \'gl. Π 250, S -
ιs. 2ι Ygl. Jcr. 38, 29 - 2-Hf Ygl. Pl1il. 3, 13 

8 :τορείω· + ιιιl bοιιωι~ ιι[ ίqtιωιι/ο 

lat. 9 :τράξει; + bοιιοs lat. 11 εί

;σβάi.ωσιν εί;; ΚΙ naclι Diε•lll Koe, 
Ygl. la t. ι; βρι:ξι• Η ι::; τιjν < πa 
2-1 ·:έ:τιi.ω·{}αι•ομέι•οv-μηδ'> ΙΩ, ,·gl. lat. 
25 έ:τεκτεινομέι•οv; :.\Ι 28 καί ί'i.ι·κείαν 
.-...Iat. I τιj;] ιιlίctιίιιslat. 2ι1 άρετιj; 

+ ιικιtιd(ιcαbίlΜιι lat. 

ι,, \I conc·ιιrl't'l'Rt σ ι0 eiciant] 
ct eiciιιnt σ L 13 ιι}) < L 1-1 ini
ciant R Β inicinnt σ L 16 'cl. ε'ΗΙΗ 
Diel1l Koe, ,·gl. gι·. eiu:-;] curu 
Ga ~ L ι.;, f acer})a ιnanclιιc::n·e

ι·ant ιnalitiH L 28 offcr!'e] lat. la;; 
:ταραστιjσαι st. :τοιίjσαι Dielιl 
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Έ:τ,ιqlψι δέ 

ϋί.η ηj :τ,αραβυί.fi διά μέι· τοv; :ιοί.

).ού:; τιuι• κεκi.1J,Ilfi'(IJJ' καί ιοί γει·ο
μέι•ωJ• άξίωι• τό 

5 :τοί.ί.οί γάρ είσιt' κί.'ητοί, 
διa δέ τού:; είσεί.Οόι•τα; είς τόι· γάμον 
καί άι·ακί.ιΟiι•τας έκεί ι&:; όί.Ιγου; τό 
όί_Ιγοι δέ έκλεκτοί. καΙ. εί τΙς 
γε κατω·οιίσαι τa :tοί.vάι·Ορω:τ,α 

10 άfJροlσματα τιίιι• 

( ί~·α ά:τ,ί.ούστεροι• όι·ομ άσω) 
έκκί.ησωjι· καΙ. έξετάσuι, :ιόσοι μέι• 

• β - ' ' ' οι ιοιΨτες ε:ιιεικεστεροι· και μετα-

μορqούμει·οι »ηj άι•ακαιι·ώσει τοϋ 

15 ι·οό;ιι, :τ,όσοι δέ οί ρg.Ουμότεροι• :τ,οί.ι
τεvόμει·οι καl σt•σχηματιζύμει•οι >Jτφ 
αίώι•ι τούτφιι, fδοι ilι· οτι χριίσιμός 

έστιι• ιj λέγουσα τοϋ σωτήρο; qωι•ιί · 
ποί.ί.οi γάρ είσι κλητοί, όί.ί-

20 γ ο ι δέ έκί.εκτοί. 
Καl άίJ.αχοϋ ί.έί.εκτuι • >·:r,οίJ.οί ζ η-' . "{) - I , , , , 
τησο-ι•σιι• εισει. ειι• και ουκ ισχv-

σοι•σιιι καi >)άγωι•ίζεσΟε εlσεί.Dείι• 
διa nj; στε~·ιj; :τ,ύί.η;, οτι όί.ίγοι 

25 εύρίσκοvσιι• αύτψ•ιr. 
25. Τότε :τ,ορεvΟέι·τες οί 

Φαρισαίοι συμβούί.ιοι• έλα
βον κατ' αύτοv δ:τ,ως αύτόν 

παγιδεύσωσιν έν ί.όγφ 
30 καΙ. τa έξιjς 

Et ad<lit: 

nιιιlti ι·οcαtι:, 

pauci aute1n electι:. et si quis con
siderat ιnultitudinem hoιninnm 

quae in ecclesiis congregatur et 
discnsserit qnanti sunt, qui con
Yersan tur <lisciplina te et reforman
tuι· »noYitat·e sensιtsιι sui, quan
t.i anteιn neglegentissime con
veι·santes configurantur »saeculo 
lιuicr<, Yi<lebit qnia Yerns est ser
ιno <loιnini <licens: 1nulti ωcati, 
τmuc·ί αιιtenι electi. 

25. Τιι1ιc abierunt Plιarisaei 
et consiliu1n acceρe1·ιιnt ut eu1n ca
pere1lt ι'n senno11e. 

et 1nittιι1ιt discί ρulossuoscu11ιH ero-

lff Yg1. Π 250, llff- Sff Ygl. Orig. 11om. 4, 3 in Jer. (ΠΙ, 25, 16ff): 
καί άί.ηfJώ; έάι• κρiι•ωμει• τά :τράγματα άί.ηfJείrι. καί μιj ό-χί.οι;, καί κρ{vωμεv τά πιzάγ

ματα :τροαιρέσει κal μιj τφ βί.έ:τειv :τoi.J.ov; συvαγομέvου;, όψόμεfJα vϋv ώς οvκ έσμέv 

πιστοί κτi.. u. δ.; yg]. Harnacl~ Tu. 42, 4, 109 Α. Ι. 114 - Η. 16 Ygl. 
Rδm. 12, 2 - 21 Lιιc. 13, 24- 23 Lιιc. 13, 24. ,·gl. )latt11. ί.l4b 

5 εlσιι• + ol Η 
Ηιt άvακ}.ηfJέι•τα; )f Η 

11 ά.~}.ουστέρωv Ηιι 

σοιοσιν Η 

; άι•ακί.ιfJέιοτα; 

ι&; <:\Ι 

22 ·23 lσχύ-

8 aιιtem] vero L 
secιιnιlιtro matt1m. ΧΧΙΙ. 
tempore L 

26 tιιnc] 
In illo 

804 
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5 

lω; τοϋ 

κ α i ιlφέ ι• τε; ιι ι'\ τ ιj ι• ιl:r iji. Ο ο ι• 
(::\Ιιιtt.Ιι. 22, J ;) -- :!2). 

1" β ,. - " ' 10 (J ουι.-ημι1 τη; f·κκειμει•11 ; 

/.έξεως κατά το (]ητοι• τοιοϋτοι• είι·ιιί 
μοι rαίι·ετω. 'Ιουδαίοι. fl.τε ίδίω• 
lχοι•τFς τι)ι• κατά τι)ι• .1/ωσέω; J•ό,ιιοι• 

διδασκαi.ίω• κιιl :rοί.ιτείω• ά:τεξε-
15 J•ωμέJ•ψ τίjς τιϋι· έ{)ιιϋι• άγωγ-ιjς καί 

δόγμα έχοι•τε; τύ ί.έγοι• · • lως Dυ.ι•ά
του άγfόl'tσαι :rερί τιjς ύ.ί.1ιΟείας, καi 
κύριος :τολεμιίσει :τερl, σοϋιι, άι•Uί
στω•το τοί; κρατούσο• αύτυjν έ-Οι•εσιν 

20 ύπέρ τοϋ μι) :rαραβίjι•αι τον J·όμον 
τού iJεοϋ. καί :τοί.λάκι; γε aρδηι• 
ά..:τολέσΟαι κεκιι•δυι•εύκασιι• l:τi • Ρω-

' β 1 ' ' _\ ' L'" ' μαιωι• ου,.ομει•ιιJΙ' αι•υριω•τα Ααι-

σαρος είσαγαγείι• εί; τοιι /'EQJ/' τοϋ 
25 iJεov, άι·iJιστάμεJ•οι καί κωί.ύοι•τες 

τοiις ίσχυροτέρους αύτιϋι• γΕΙ'ο,ιιέι•οιο; 
έκ τού 1jμαρτηκέι•αι 'Ιουδαίου;. εύ
ρομεν δε έκ τώv κατά τοι• χρόι·ον 
Τιβερίου Καίσαρα; ίστοριών γραιι ά;. 

30 ώ; aρα έ:τi Ποι•τίου Πιί.άτου έκιι·
δύJ•ευσεν ό Ι.αό;, τοΠ ρiι• Πιί.άτου 
βιαζομέι·ου άι•δριάιιτα Καίσαρα; άι·α-

dίιιηi8 ι/i(·eιιte.s: ιιιιημ"8lr-r, .<.ιcίιιι.ιιs 
qzι ίrι ι·ι- ι-ι ι χ es et ι· ία ιιι ι/ ι· ί i ι ι ι·eι-i
lale ι/ο,.,·.~. ι·t ηοιι 1'8/ Ι-iiJi rιι η ι d, 
aliqιιo, ΙΗ'r f!ιιiιιι ι·e.~ιιίι·i.<.ι ιιι•r8οιιιι.~. 
ΙωιιιιΊιιιιιι; ιΗc cι·yo ιιοiJίιs, ιμιίιltίiJi 
t•t'ιlet ιιι·: lirel ceιι.<.ιιι ιιι ι/ιιι·ί f 'ιιΡ8αri 
aul ηοιι ~ 

Υοlιιηtιιs loci Jn·ιιc:;cnti:; :;e

cundunι texttnn tn li:; Jniili Yiιlc
tιn·. Iuιlnei }Jfo}ΙI'ianι l1a })entes 
ι·on\-ci·sιιtionenι ex lege 

ext1·aneanι a IJ 
oιnni con,·ei"ι!atione gentiuιn, et 
lιn 1Jentes pi·aeceptnnl quod ait: 
.. ιιsque :ιcl n10I't.enι certa }Η'Ο \'ei·i
tate, et cloωinns pngnaiJit pl"O te·•, 
iιleo contraιlicebant gentibns ιlo
ιninantibιιs sibi, ut non tτansgι·eιle
I'ent.nr legenι dei. et fi·eιιnentei·ι·a
ιlicitns interirepei·iclitati sunt sιιb
Roιnanis Yolentibns statuanι Cae
saι·is intl"Oduceι·e in tenφluJH dei. 
I'esistentes et pl'Olιibentes foι·tiores 
snper se factos proιJteι·ι)eccata. in
veninιus anteιn in llistω·ia Inclaica, 
qιιοιl in teiD})ore τibei"ii Caesaι'is 

snb l)ontio Pilato }Jeι'iclita tns est 
pο}Jιι/ιιs, Pilato ψιiιleηι cogente, nt 
sιιscipe1·ent st.at.ιιanι Caesω·i:; in 
tenψlιnn, Iιιιlaeis a ιιteηι et. SU}JI"a 

16 Siι·. 4, 28- 27ff \?gl. Jο,;εψlιιιs Ant. ΧΥΙΙΙ, lf. 4. 11; Bell. Π, Sf; 
Harnacl.: Tl'. 42, 4, 51 

~ ιl:ιιjί.θοι• + ερi ( !) τώv έ:rερω

τησά~·τωv διά τόν κήνσοι• Η 10 τό] ό ( !) 
Η aιn Anfang <1. Zeile 1;) τιj;] 

011~1ιi ln t. 

5. 7 <Ιic-ηοιι] Omelia Origenis 
de eadeιn lectione L 7 aιιt non] 
an non Β 13 con,·ersa-tίoιιeιn 

ιιmfaJ3t \\'Oiιl διδασ-ι(αλίαι' καi :ιοί.ιτεία" 

Elt 31, 32 tenψlo L 
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Dείι•αι έι• τιp ι·αιp τώι• δε καί :ταρά 
δtη·αμιν κωί.υ&ι•τωι• · τό δ' Ο,ιιοιοι• 
άι·αγέγρα:τται γεγοι·έι·αι και κατά 
τοvς χρόι•ους Γαtου Καίσαρος. και 

5 στοχα:όμεfJα δτι, δσοι• μεν l:τεσκο

:τείτο ό λαό; κuι τόι• Ι.εγόμει·οι• κατά 
τοv; :τροφίτα; q:ραγμόv :τεριτε
τείχιστο )\ό aμ:τεί.wι• τοϋ κt•ρίου 

οlκο; 'Ισρωί)., και το 1}γα:τημέι•οι• 
10 ι•εόq:ι•τω• rιlπού ϋ.ι·Ορω:το; Ίούδαιι, 

οvδεv τηί.ικοϋτοι• έγέι•ετο. τό :ταρα
δοξότατον δέ. αvτο; :τρώτο; έτόί.μη
σε μιaι·αι τοι• )'UOI' τoiJ Dεοϋ ό Πιί.fl

το;, ί[.ι :τα!Jέδωκω• τόν 'fljσοϋι•. 

15 

20 
Παι κrιτά τόι• χ!]όι·οι• ο οι• τοϋ σω

τιjρος, ιίι·ίκα q:όροι• έ:τετάχΟησω• δοϋ
~·αι 'Ιουδαίοι • Ρωμαίοι;, σκέψις καΙ. 
β ., ;~; '•τ .>.' ' - , 
οvι.η 11 ι• ει• ιοι•uαιοις :τερι του :τοτε-

25 ροι· κα{Jι}κει τοvς άι·αlκειμέι·ου; τιp 
Οειp καi μεQίδα οι·τας αvτοϋ διδόι·αι 
q:όρον τοίς ϋ.ρχοvσιν 1J ύπiρ lί.ευDε
ρίας :το).εμείι•, εl μι} συγχωροίιοτο 
ζιjι• ώς βού).οι•ται, 

vires suas ι·esistentibns; siιηilit.er 

auteιn scι·ipt.uιn est factunι et in 
teιnpore Cai Caesaris. aestimaιnns 
eι·go, qnoniaιn quaιndiu qui(leιn 
S}Jeculabatιn· po}Jnluιn illuιn deus 
(et) ciι·cιnndatus fuerat saepe do
nιinicae tuitionis qnasi ))vinea do-

nιini Sabaothιι, 

nil1iJ lιιιiusιno(li contingebat eis. 
in primis antenι ipse Pilatus, cui 
tι·adi(leι·ant Clιristnm, ansns est 
po}πιlιnn inqninare; 
qnoιl gι·aνins eι·at CR}Jtivitatibus 
ιιniversis, φιοηiaιη omnis ca}Jti
vit.as (qιιaιη freqιιenter sunt passi) 
ωrporis erat vexatio, introductio 
autenι statnae in templuιn ani
ιnarnnι erat interitus. 

Et in teιnpore ergo Clιristi, 
qιιan(lo tributunι (lηdaei) inssi 
sunt dare Ronιanis, cogitatio et 
ωnsiliιnη erat apnd Indaeos, 
utruιη (lebeι·ent qui dei po}πιlus 805 
erant et }Joι·tio eiιιs, tribιιtnnι dare 
pιincipibus ant pot.insprolibertate 
bella suscipere, nisi permitterentnr 
vivere sicut ipsis placebat. 

:?. 1:? Ygl. Joseplnιs Ant. ΧΥΙΙΙ. lf. 4. 11: Bell. Il, Sf; Harnack TU. 
42, 4, 51 - 'ί Ygl. Jes. 5, 2 - 8 Jes. 5, 7 - :?lff Ygl. Ηίρι·. ίη :\Iatt.J1. 17ί Α: 
1ztιpcr ... luιlιιea 8!ιbiecta RoιιJaΙΙis .. . stipeηdiaria Jacta. J!ιerat, et erat iι~ po
pulo 1nagna seιlitίo, diccntibtιs aliis •.. debere trib;ιta persolι·i ..• , Plιarisaeis 
ι·ero ... e contrario 1~ite1ιtίbtιs, ιιωι deberc popttltωι dei ... lιωιια1ιis legibus 
stιbiaccre - :?G Ygl. Dε-ut. 32, Ο 

1 ί.αώ :\Ι 

Koe, νgl. lat. G ί.αό; + deus lat. 
'ί qραγμόv + doιιιinίcae Νιitίοιιίs lat. 
8 ό άμ:τ.] quasi ι·ί-ι~eα lat. 11 έΊέ~·ετο 
+ eis lat. :?~ συΊχωρείv τό Η 

3 cai Bc gai Ba G L 6 (et) 
ΚΙ, νgl. gr. 'ί tιιitionis] visitatio
nis Β Η pοpιιlιιm] lat. las ).aόv 

st. ιιαόν :?:? <lιιdaei) Dielll, νgl. gr. 
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καΙ μ ιj ι)ιδι;ι•ιιι ψJ!!Ο1'. 
κιιί ίστι)!!ψιιι ίJτι 'Ιοvι}ιι; μέι· ύ /Ίιί.ι · 
ί.αίο;, ού μf(μι•ητιιι κω' • lουκu; έι• 

ταί; η7ιι• ύ.:τοστιj),ιιn• 1/i]ύ.~εσιι•, ά."tο-

5 στιίσιι; :τοί.ύ :rί.ιjι?υ; Ίοt•δαfιrJι', t!δί
δuσκε f11l δείι• IJιι)ι)ι•ιιι J\.ι.ι{σιιψ 'f'Jf]OI' 
μηδέ ΚVfJΙOI' ύ.ι•ιιγοi]εύειι• τdι• 1\.αί
σι.ιrιιι · ύ δέ κατά τιjιι κιιιοι)ι• ιιι~τοϋ - . -

, f_() '!Ιβ ,... ' .. ' 
n-τi]UQΧ'IJ; :rειυειι• ε υ-ιιι.ετο τοι• ι.uιJι' 

10 είκt·ι ~· τzί :τιι!!ο·ύσrι κιιτι.ιστάσει κιιί 
μιj ι.ιvfJι.ιίQετοι• ιιίQείσfJr.ιι :r!!rί; iσχv
(!oτli]ot•; :τύί.εμοι•, ι)ιδύι·ιιι δέ τού; 

fJόQoι•;. ΚUί IJ :ffJOΚf'ψEI'1J δf τοϋ 
εί:ιιγγεί.ίου ί.lξι; ού σιψιίι; μέι· 

15 (άί.ί.ά) έμψιίι•f( τu τοιαfτα. τιp 
δέ δυι•uμlι·φ βt·βιισω•ισμέιΨι; όf]ίlι• 

τιί έκκεί,ιιει·οι· ρψοι· :τui]ίστησι τιιvτrι 

οϋτω; iχειι•. χιbρω· γάf] οί-κ είχοι• 
(ιΙι•) Φι.ι(!tσιιίοι βoι·i.rJμfl'oι :rαγι-

20 δεί-σαι έι• ί.όγφ τdι• '/ησοfι·. ά:rο
στείί.αιτε; irωτι7ιι• τού; ,ιιαfJητά; 
μετά τώι• Ήρωδιιιι·ι':Ίι• :τυfJ{σ{)αι 

τοϋ'lησοv. :τι;τεροι• j.!ξεστι δοϋι•uι 

κ1'jι•σοι• 1\uίσιιQι i} οϋ. εί δμοί.ο-
25γοvμει·οι• i}ι• ίfτι ού δt·ίδοvι•uι, 

30 

καί εί συμ:τεrωι·ημέι·ω• ψ· τd <ιιι}) 
διδόι·ιιι. 

ct. n~f~ι·t Ιιί~tιη·iιι, φtuιL luιLιι::. φιί
<leιη ( :ntilaenH, ι·ιιίιι::; ηιeιnιιι· e~t 

ct l.ιιι:a::; ίιι Actilιu::; ιψοΗtιιlιιηιιη, 

a\·ellcιι~ ιιηιltιιιιι ιηιιltίtιΗlίιιcιιι 
Ι ιι<ίιιι·οι·ιιιιι <Luι·e}Jιι t ιιοη ιψortcι·e 

('ιιe::;ιιι·ί ιlιιι·e tribιιtuιn ιιcφιc ιlιι
ηιίηιιιu ('ιιcsιιrcιΙΙ ιψJιcllnre; φtί 

nntcnι cι·ιιt ίιι tcιιψuι·e illu t<~
tι·ιιι·c]ιιι sιιa<lcι·e }Jιψlllo fe:>tinn
bat, nt statui pι·ne~cιιti cun:>nle
ι·ent et. ηοιι Υο]ιΙΙιt.ιηίe ι·οηtι·ιι foι·

tiω·es sιt:>Ci}Jcι·ent })cllιιιn, ::;c<L 
ιHlcμtiesceι·cnt <Laι·e tι·iiJntunι. ct 
sernιo φιi<Lent cYιωgelii JH'aescn
tis non φti<leιu ιnanifc:>tc. tnnιcn 
lιaec ip:>H o~ten<lito φιi ιιutcιιι clili
genteι· consicleωt 'οcι·bοrιιηι })J'ac
sent.iunι sensιιιn, in,oeιιict lωc et 
in loco pι·ne~enti. nec eninι lιιι be
rent ocωsioneιn Plιω·i8aei Yolcn
tes C'ln·istnιn caνct·e iιι seπιιone ο 
ιnittentcs ιlίscίρulos sιιοs cιιιιι 
Haodiωι·is ιtt euιη interrogaι-ent, 

utrιnnliceι·et ('αesιπί ιlare trίbιιtιιηι 
((ltf 1/011, sί ιιιanίfestιnn H}}ll<l eo:> 
fίti::~set .. φtοηίωη ηοη O}Jortet claι·e, 
et si consonantia YolnntatunΊ 

apιιcl eos fιιisset, ut non clarent 
tι·ΗJιιtιηη. 

:!13. 1\αl Ο!Jι.ι εί μ ιj δηί.οϋται τά 260 Et Yi<le nisi ωanifest.atuι· 
τι'j; έκκειμl1•η; ίστορίu; έκ τοϋ τοi•; lιistoι·iιι illa ex eo, <JUO<l Yulentes 

2ff Ygl. Act. 5, 3ϊ; JoseιJinιs Ant. XYIII, If - ~ff Ygl. Hiι'ron. in 
)lattlι. 1 ϊϊ Β: Caesrn· Atιgtιsttts Ηerοιleιιι .. ο rι-yeιιb J.ndιιeis coιιstittιerat, q·ui 

tributis '{YI'acesset et Rοιιbαιιο pιιrιret iιιψιriο 

1:) <άi).ά) Kl Koe, ,-gl. lαt. 

19 'aν) Dielιl, ,·gl. lat. 2:). 28 ιjν 

+ αpιιιl eos lat. 2:) δεί δοiίι•αι Klnach 
Ηιι, ,-gl. lat. διδόναι ::\1 Η 2.;; τό <ιιιί> 

Koe, ,-gl. lat. rϊτι )I Η 

2 :J φιidem ρ qιιίιlαιη χ* Pasclι 
.J: et. χ Pai"clι < Q :) ιn·ellens χ* 

en·llens Q i, 8 ιlοιnίηιιιn + neqιιe ~-
2-1 eιιιη) Ι. Iesιιm? Dielιl, Ygl. gr. 
26 aιιt] an Β 
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βουί.ομέι•ους :ταγιδεύσαι έν ί.όγφ 
τόν 'Ιησοϋι· Φαρισαίου; μι) μόι·οv; 

ά:τεσταλκέι•αι τοv; μαfJητaς έαυ

τιlιν :-ιευσομέ~·οv; ΠΕ(!t τr, v κψ·σου, 
5 άλλa μ ε τ α τ ιlι I' Ή(! (1) δ Ι(ιι' ιlι ι·. 

είκός γaρ οτι ΕΙ' τι~ ί.αr~ τότε i οί 
μiγ διδάσκοιοτες τεί.είι• τόι· q;όροι· 
[(α ίσα ρ ι fκαί.ο ίJι•το Ή ρωδιω·οi ύπό 

τώι• μή fJεί.όι•τωΙ' τοί'το γίι·εσfJαι · 
10 οί δi q;ω•τασίq. fJ.ευι?ερίu.; κωί.ύοι·τες 

διδόι·αι το1· q;όρο1· τι~ Ι\ α ίσα ρ ι, Εδό-
~ ' ' β - ' ::JT κουι· ειι•αι οι ακ.ρι οι•ι·τες τα .ιου-

δαίωι• μαfJ1ίματα Φαρισαίοι. 

εί δi μι) βο·ύί.εταί τι; ταvΟ' οϋτως 

15 lχω•, δηί.ωσάτω :-ιώ; βουί.όμΕΙ'οι αύ
τόι• παγιδεϋσαι έι• ί.όγφ ά:-ιοστέi.
J.ουσι τού; έαυτίίJΙ• μα{)ητa:; οί 

Φαρ ι σα ίο ι. ά:το στ έί.ί.ουσ ι δi 
καi τοvς • Ηr:ωδιω·ούς :τεvσομέι·ους 

20 :-ιερi τού q;όρου. :τ-οία γaρ :ταγtς ήι· 
Ε!' τιp &:τοκρίι·εσΠαι τό1• 'Ιησοί'ι•, είτε 
βούλεται κιjι·σοι· δίδοσΟαι Παίσαρι 

είτε μι}, 
εί μή (ώ; ά:τοδεδώκαμε1·) κωλύοιτο; 

25 ιιiν αύτοv διδόι•ω κ ιj1·σο ι· Καί • 
'σ~ρι, lμεί.ί.οΙ' 'Ηρωδιαι·οi :ταρα
διδόι•αι αvτοι• 'Ρωμαίοις, oJ; ά:ι:ο
στασίω· διδάσκοιτα, έπιτρέ:-ιοΙτος 
δi ο ί Φαρ ι σα ίο ι ~ιιεί.ί.ω· κατηγο • 

30 ρείΙ' τοϋ 'Ιησού ιός βλl:τοιτο; ε l ς 
:-ιρόσω:-ιο Ι' άι·Ορώ:του μϋ.ί.ί.οι· 
fίπερ διδάσκοιοτο; έ ι• ά ί.η {)ε ί q. τ ι) Ι' 

όδdι• τοϋ ΟεοίJ; βασά1·ισο1' δi 
:ταρa σαυτιp οτι οί τιlιι· Φαρισαίωι• 

<Plιaι·isaei) Cln·istnιn ca})eι·e in 
sernιone non soluωιniseι-unt disci
ριιlos sιιοs inteιτogant.es de censu, 
sed cιιιιι Herodianis. foι·sitan eninι 
in ροι)ιιlο tnnc qιιi quideω doce
\)ant oρortere daι·e tribιιtuιn Cae- 806 
sarί, Yocabantur Herocliani ab bis, 
qni lωc faceι·e ι·ecusabant; qιιi aιι
tenι }H'osρectn libertatis clare t.ι·i

butuιn Yetabant, Yiclebantιιι· esse 
Plιaι·isaei snbtilitateιn Iιιdaicarιιιn 
clisciι)\inaruιn ca ιιtius ol)sen·an-
tes, '1 

ιιt si qιιiclenι Clιristιιs reSJ)Ondeι·et 
non O})oι·teι·e ('aesari daω tribιι
tunι, tι·acleι·ent eum Roιnanis 

Heωιliani quasi ι·ecessionis auc
toreιn, si anteιniιιbeι·etdari, Plιω·i
saeί accιιsιn-ent eιιιηqιιαs·ί ]Jersonas 
lιοιιι iιι ιιηι aSI)icienteιn nιagis qιιaηι 

clocenteιn ι·iωιι (/ei iιι t·erι'tate. 

consideι·~ι aut.enι et Yicle, quonianι 
Plιarisaeonιιn cliscipuli dicentes: 
11ιagister, scιΊιι ιιs qιιiα ι·erα:ι; es et 

:)ff Ygl. Hίci'On. in )lattlι. lίί C: seιι qιιοs ίt<lιιdcntes Plιarίsaei, qιιία 

R01nanis t-rib·ιιta soln·ύant, ΗeΨοιlίαιιοs ι·οcαbπιιt - Gf Ygl. Π 252, 3f 

ί τεί.είι•] oρoιtcre ιlπrc lnt. l:>δη- 1 . Phaι·i,-aci> Dielιl, ,·gl. gr. 
ί.ωσάτω Κο<' σωσάτω :\Ι Η ~1 d:τοκρί- :. 6 <locebant ΚΙ. \'gl. gι·. dicebant. χ 

νασθαι Η 22 διδόι•αι :\Ι 3-l σαvτιp ~ί Herodiani DieiJI ΚΙ, ,·gl. gι·. 

+ et vι'.!le lat. I. sι'C( ssionis? Koe 28 claι·e Β 
:)2 ηηtειη trcιιιn · D:eill. ,-gJ. gι·. 
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μω?·ητιιί λέγοντες · δ ι δ ά σ κ ι ι λ ε, ο ί
δυ.μf'Ι' δτι ύ.ί.ηΟ ιί; εί κιιl τ ΙJΙ' 
ύ δ ιί Ι' τ ο ϋ Ο ε ο ί} i Ι' ά. λ η ·Ο ε ί q. ι) ι -
δάσκεις, κιιl υύ μlλει σοι πεgί 

, .\ , , ' β 1 , , 5 ουυfΊ'ος, ου γα(! ,.ε::τεις εις 

πeόσωπο1• ίο•Ο(!ι~ποtι οίυ1• Π(!υ
καλο·ϋι•τω ιιι1τιίΙ• ι)ιά (τούτου) τοϋ 
., ι ' , ' ' .. β- , 
f.'Πιιt1Όυ επι το fl 1J /,a ftJI προσω:ΊΟ11 

τώ1• • Ηeωδι;ιι•ώΙ• κιιi τώι• οϊ έιrgό1•υυν 
lU τά f{uίσα(!Ος, lι·α ά."lΟf(ψάμε1'Ος κιιτa 

τύ βούί.ημιι τώι• Φιιρισαίω1• πε(!ί I τοϋ 
μη δFίν Kaίσu(!t διδό1•αι φό(!Ο11 , vπ· 

αvτώι· πuραδοΟ?ί τοίς Ήρωδιω·οίς. 
δρα δέ καi τό γ1•οvς δέ ό Ίησοϋς 

15 την παι•ουeγίαι• α·ύτώ1· εlπε· 
τ{ με πειeάζετε, ύποκριταί; 

20 

ούκο·ϋ1• flδει πειραζόμε1•ος ύπό τών 
25 Φαρισα{ωι• μετά πω•ουeγίας αύτψ 

προσερχομένωι•, ίν' δ τί ποτ' ι2ν 
Cι.ποκρί1•ηται έκ τfjς άποκρίσεως έπι
βουλεύσωση• αύτψ. 

Ταύτα μέν οο01• έκ τού προκειμέ-
30 1•ου εvαγγελίου λελέχΟω εlς τόν τόπον 

ώς πρός τψ• λfξιι•, οίς συν4δει καl 
τά τού Μάρκου καί τοϋ Λουκιϊ (}ητά 

"Ι"iαιιι. ιlei ·ίιι ι:eι-ίtrιle ι/οrr~ι;, el ιιωι 
tibi ι:ιιι·α esl ιle rιl-ίquo, ιιι·c eιι·ίιιι α-
8 ρίris Jιn·sοιιrιι; lιωιι·ί ι ι 11 ιιι, ιη·uνο
ι~ιι\ιηηt cuιn ρcι· lιιιίu:;ιηοιlί Ιιιu

ιlι•ΙΙΙ, ιιt nun ειcι:iρcl'Ct ΗcιυιUηηο- • 
ηιιιι r>cι·:;unn:;, qιιi partc:; l'<ιc:;ari~ 
ιlcfcn<lcl)nnt, ιιt ι·c;:;ρondcn:; :-;c
ι·ιnHluιn Υοluηtιιtωιι }_J)Ιarί::;ιιeο

ηιιη, φιiιι 11011 licct raeι;ιll'·i <lare 
tιilιutulll, tnιιlen~tuι· Hcl'Udinnis 
ιιiJ iis1 • ιιn<lc et dωninus t·iιleπs ~07 

1ιequ·ίt·iaιn eοr~ιιιι ίtιι dix·ίt: quid nιe 
teιιψtatis, lιy μoaitae ·~ 

osteιι({ίte ηιι'11i .,ωιιιi.~ιιιιι ι.·e1ι~ιs. 

at illi oύtuleι"·u1ιt ei ιle1ιαι·iuηι. et 
ait eis Ι esιι.s : cuius est i11ιayo lιaec 
et supι·ascriρt·io? rlicunt eι': Cue
saι·is. t·u1ιc ait eis: reddite eι-go 

φιαe szι1ιt Caesaris Caesari, et 
quae (/ei sιωt !leo. 

611 Vgl. Hieron. in 1\Iatth. 178 Α: blanda et fraudulenta inteπogatio illtιc 
provocat respondentetι~, tιt magis deum quα·ιι~ Caesaretn. t·ίtι~eat et dίcat ιιοn debere 
tf'ibuta solvi, ut statitιι audientes Herodiani seditionis contra Rotι&atιos prίncipem 
teneant - 1ij Zu :raι•OV(!Yίav vgl. Hautscll τιτ. 34, 2a. 75 

6 άιιDeώποv (so G Θ ιιs\v. im Ν Τ)] 
l~ominum lat. 7 (τούτου) Diehl ΚΙ 
Koe, vgl.lat. 9 καl τώv < lat. 10 lat. 
las άποκeινάμει•ος ? Diel1l 24: ήδη Μ: 

Urigenee Χ 

1 in νe-ι·it-ate doce-s G 2 curaeB 
7 ut y* (Pasch) aut L 11 (ab iis) 
Diehl, vgl. gr. 19. 21 eis] illis L 

42 
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περi τώ1• όμοίωι•. ώ; δυ1•ατόν σοι 
παρα{}εμέ'Ι•ψ τά εvαγγέί.ια καί σvν
εξετάζω·τι αύτά aίJ.ι}λοι; lδείι•. ούκ 
ίί.λί.ος γάρ ι•οϋς lστι :rαρά τοiίτω• 

5 είρημέι•ος τφ .1/ατ.Οαίφ περί τών 
κατά τον τό:τοι·, καί :rαρα.;τλησίως 
Ματ{}αίψ παρά τψ .1/άρκφ. 

ϋ.μα δέ καί διδασκόμεDα U.:το τοϋ 
σωηjρο; 1jμώι• μ1) τοίς ύπο τών 

10 :τοί).ώι• λεγομέι·οι; καί διά τούτο 
έ1•δόξοις ψαη·ομένοις ΠQοq;άσει njς 
' {} • ' β ' ' εις εον εvσε ειας προσεχειν, 

άί.ί.ά < τοίς > v:το τijς lξετάσεως καί 
τής aκοί.ου{}ίας τοiί λόγου :ταριστα-

15 μέι•οις. :τρόσχες γάρ ότι, :ητοvμέι•οv 
τοϋ εί δεί διδόι·αι Παίσαρι κ1jνσοι• 
η μή. οi•χ ά.οί.ι(ις ά.οεq:ι]νατο το 
δοκοvι• έαvτίp UiJ.ά είπdη• έπ ιδεί

ξατέ μοι το ι•όμισμα τοϋ κψ•-

20 σου έπύ·θετο, τίι•ος 1j είκιΟν καi 
1] iπιγραφ1], καί εl:το·ίJσιι• ότι 
Κ α ίσα ρ ο ς . ά.<εκρίι•ατο ότι δεί ά.<ο
διδόι•αι np /\α ίσα ρ ι τά αύτοϋ αί
τοϋι•τι καί μι) ά:τοστερείι• αύτον 

25 τών lδίωι• q:ω·τασίg. Dεοσεβείας · 
ov διί:τοv δέ τά μέν 1\.αίσαρος aπο
διδόι·αι δεί τιp Λ"αίσαρι ovχl δέ καί 
τά τοϋ {}εοϋ τίp Dεφ, 

καί ov κωί.vετιιί τις άποδιδοvς 
30 1\ ιι ίσα(] ι τά Κα ίσα ρο.; a:τοδι

δόι•αι τ ιp {} ειp τά το i' {}ε ο ϋ. 

2ί . .Jύι•αται δέ τις τά κατa τοι• 
τό:τοι• οVτω; τρο:τολογtjσuι. σvι•

εσηίκαμει• έκ ψvχ·ljς καί σώματος 
35 (ύπερκείσfJω δέ ι•ϋ1• λέγω• ότι καί έκ 

πι•εύματος) καί οψείί.ομέι· τιι·α διδό-

6 τόιι <Ha 
22 δεί < :\Ι 

27 τι!J < l\la 
3;) ).έγειιι < Η 

18 (τοί;) Koe 
2-:1 αιίτόιι] αύτώ -'\Ι& 

29 καί + eιtίιιι lat. 

Εχ hoc loco disciιnus salva
toris exenφlo, ut non his, quae a 
ιnultis clicuntur et propterea glo
riosa videntur, occasione piet.atis 
adtendaιnus, sed quae convenien
ter secιιndum *** oι·<linenι ratio11is 
dicιι11tuι·. nanι cι11n quaereretιιr 

a b eo, nt.ι-unι licet Caesari dare 
tributu1n ιιιιt rιon, 11011 sinιpliciter 
dedit. ι·espo11sunι secundunι quod 
videbatur ei, sed dixit: ostendite 
1ιzίlιi nωιιisηια ce1ιsus et i11terro
gavit: cuius est (i1nαgo et) i1z.scri
ptio ? et dicentibus eis quia Caesa
ris, ι·espo11clit quia oportet re<l
deι·e C'αesω·i quae Caesω·is su1ιt, 
et 11011 eu111 oport.ere fraudare a 
proι)ιiis eius pietat.is occasione. 

nec e11iιn ex eo, quod red<lit quis 
Caesari quae Caesaris su1ιt, inιpe
ditnι· recl<lere deo quae dei sunt. 

2ί. Potest aliqιιis nιoraliteι· 
i11tellegere locnm istuιn lιoc ιnodo. 
0111nes consistinιus ex a11ima et 
corpore (diffeι·amus nunc dicere, 
qιιoniam et ex spiritu) et debe-

13 *** Dielιl, Ygl. gΊ'. 16 aιτt] 
an Β 18 ei χ* eis μ 20 (imago 
et) ΚΙ, vgl. gr. 23 Ι. Caesaι·i 

(petenti)? ΚΙ naclι Diel11, vgl. gr. 
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t•αι ώσπf·ψί 'Ι ιίροι• σωμιί.τωv i'ίρχω-τι 
λεγομ{ι•φ Ι\ α ίσα(! ι, τά ιlι•ιιγκιιίιι 

τιp σιfJ,ιιιιτι, i1χοι-τιι τ ιjι• είκόι•rι τοϋ 

τιϋι• σωμάτιιιι• ii(!χο1•το.; σωμιιτικιίι• · 
5 τιιϋτα δέ t~στι τροrr ιj κrιί σκ/πη κιιί 

ιi.ι·ιιγκαία διιιι•ά.-ταυσις κrιί ϋ;ιι•οι. 

\Ο 

καί ύ.λl.α όιμί}.ομει•, έ:τεί ι} ψι:χι} φύ-
,,' , '{)- -p ~

σει κιιτ εικοι·α t·στι εοι•. τφ ασtΜ't 

αύτ ιjς 0f·(p. ίl.-τt·(! έστί συμqέροι•τιι καί 
15 κατάλληλα τ tί τ ιj; 1j't>χ ιjς ψuσει καί 

οvσί~ι · ταυτιι δέ Ι εiσιι· ~:ra.σω / rιi 
έ:τ' ιlρετιjι· ύ.γουσαι. όδοί καί αί κατ' 

4j ' 't 
<ι(!ετψ :rρα.,ει;. 

20 οί ούι• διδιισκόμει·οι τόι• ι•ι)μοι· τού 

θεοίJ ΠΕ(!ί τιίJι• τοv σιbματος :τραγμά
τωι• καί όφειλομέι·ωι• αύτψ ού τά 

αι~τά δοξάζουσΙΙ·. 

οί ,ιιέιι γάρ τό aJ•ά-

25 λογοι· ποιοvσι τοίς aυμβουλεύουσι 
μι] διδόι•αι κijvσοι• /{αίσαρι, δση 

δύι•αμις ι·ηστείαι.ς καί άγρυπι·ίαις κα

κοϋJ•τες τό aιϋμα καl άποχ!Ί πάση 
ηj διά τό σο)μα καί τάς άι•αγκαίας 

30 αύτοίJ πράξεις. 

ιηιιs φιηe<lιιιη <lιne φιasi trίiJΙι
t.uιn ωrponιιn prinι:iρi φιί <li<·i
tuι· (~rι,8rιr, i<L est nc<·cHsnJ·ia cω·
poι·i ct Ιιηlιcιιtίιι ίιηιιgίηcιη ρrίιι- • 
<·iιιis cοrμω·ιιιn ι·οη>οι·ηl<~ΙJΙ, lιoc 

eHt. e~cιιs et YC:>tiιnentn ct sοιιι

Ηιιιη et. φιηecιιηιφιc nc<·essω·in, 

sιιnt <Hl ι·eρη ιιsationen1 
sinψlίccιn ηιι tω·ae c·ιιι·ηιιlis, si11e 
quilnιs consisteι·e 11011 potcst car
nis ηηtιιηι. 

itcιn φιοηiaιη nniιna, φιηηtηιη 

<Hl nntnι·aω sιιaιη. sc<·uιι<lιιιη 

iιηιιgiηeιη est dei 1·egis sui. φηιe
cιιωφιc sunt con\·enicntiιι ani
nιarιΙinιιatιn·ac, irl est. Yi:ιe onιncs 808 
qnae <lucιιnt a<l yu·tιιteιn 'et oιn-
nes actioιιes φιιι.e sιιnt sccundιιnι 
Yiι·tnteιn >, <lebenιus ea <leo offer1·e. 
cιui ergo supι·a ιηο<lιιηι ιlocent 

legeιη <lei et de ι·ebιιs corporalibιιs 
et debitis coι·pori nilιiJ cιιraι·e 
})raccipiιιnt, iι)si sιιηt Plιarisaei 

cιui ι·eddere Caesaι·i f1·ibιιtιιηι Yeta
bant, id est φιi tota '·irtιιte sua
<lent οιηηίηο ieiuniis et Yigiliis 
ιlebe1·e a<lfligeJ·e cοη)ιιs et al)
st.inere a b oιnnibιιs. qιιae sιιnt 
coη)oralia et. necessa!·ia. COl'})Ol"Ϊ, 

1:1 Ygl. Gen. I, 27 - 22 Vgl. Rοιη. 13, 14? 

6 Ι. mit lat.. Π~ι·οι (Koe) κai 

(liτιιια) άι•αγκαία δι' άιιά;ταvσιιι ΚΙ, 

\\'ornn siclι ιat. 9-11 ιιnsclι\OJ3e? 

16 (:Wσαι> κι Koe, ,.gJ. Ιιιt. 20 οvιι 
+ &tιprιι η~οdωι~ lat. '·gl. S. 660, 14f 
21 θεού + et Ιιιt. 2ο Ι. etwιι < Φαρι
σαίοι;:·, τοί;? Dielιl Κι Koe; doclι lιat 
gr. aιιch S. 660, l!Hf die Heroclianeι· 
niclιt 26 Καίσαρι + id est lat. 

1-1 regis sni] lαt .. ιas τοv βασιί.έωι; 
ι~; \'ίΗ8 Β 1 ί ff ,et. -viι·tιιtem> Dielιι, 
'·gl. gr. 19 ea < Β 24 tribιιtιiΙn 
Caesari L 2;;- 2ί lat. laH κακοίίιι 
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5 

10 

έτεροι δi :ταρa τούτους εισιι•, ol 
15 άτρανώτως μiι• διαλαμβά1•οvσι περί 

τών κατa τοι• τόπω·, 

φαντάζονται δi ότι καί τψ σώματι 
χρη 
διδό1•αι τaς όφειλάς. 

20 

ιΙλί! ό σωη}ρ ημωι• >>ό λόγος τοϋ 

25 {}εοϋ«, τρω•ώς χωρ{ζωv τaς εvλό· 
γοvς τιp σώματι όφειλάς άπό τώι• 
(π1•εvματικώ1•) όφειλώι• τής ψvχijς 
φησι1•· άπόδοτε τά Καlσαρος 

τψ Καlσαρι καi τa τοϋ {}εοv 
3U τ φ {}ε φ · είκόι•α γaρ έχει Καlσαρος 

καί σωματικώι• πραγμάτω1• 
ό φόρος, 

35 

ut nihil ex nobis corporis prin
cipi tribιιatuι·; qιιales sιιnt de qui
bus ait apostolns: >>iιι novissiιnis 
tem}Joribus recedent qιιidanι a 
fide, adtendentes spiritibus en·oris 
et doctrinae daenιoniorιιm, in 
hYlJocrisi loqnentiι11n mendaciuιn, 
cauteriataιn lιabentiuιn conscien
tiaηι sιιaηι, IJrolΙibentiιnn nιιbere, 
et iubentiuιn abstinere a cibis, 
quos deιιs cι·eavit ad percipien
dunι cιιιn gratiannn actione fide
libusιι. 

alii antenι sunt, qui supι·a nιodunι 

aestinιant opoι·tere coι'lJoribus in
dnlgeι·e 

et peι· OI11nia satisfaceι·e IJI'incipi 
coι·poruιn ; 
et ipsi sιιnt secnndunι sinιilitndi
nenι Herodianoru1n dicentiuιn 

oportere Gaesari dare tribιιtι11n. 
salvator aιιteιn noster >>veι·bιHn 

deiιι, dilncide sepaι·ans rationabilia 
COIΊJoι·is debita a debitis spiritali
bns aniιnae, dicit: reddite Gaesari 
quae Gaesaris sunt et quae dei 
sunt deo; iιnaginenι enim Caesaι·is 
l1abet oιnnis res coι·poralis 

et imagineιn dei lιabet omnis viι·
tns. si eι·go sic reddiιnns pι·incipi 
carnis qnae carnalia snnt, ιιt non 
fraudeιnus deum a spiritalibιιs 

Ιι Ι. Tiιn. 4, 1-3 - 24 Hebι·. 4, 12 

27 (ΠΙ'fψατικώιι) Dielιl κι Koe, 3 in < L 10 et iubentium 
,-gl. lat. 31 :rααγματικώιι Η < -:,r 27 dixit G L 36 a < Β 

(G \·acat) 
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ilv μύι·ω• κιιi ούδiν πλέοι• α.ύτοϋ 

5 όψείλοιιεJ' τιp σtrηιtιτι. 

10 

15 ~8. Οίδα δέ καi ϋ.ίJ.ην εl; τον 

20 

τόπω· τοιαύτψ· ιμρομ/νψ διιίγησιν, 

ό μέι· lίρχω1• του ιιίώι·ο; τούτου lι• 
τρο:ιολογίg. κιιί.είτιιι Ιίιιίσαρ · 

ό δέ <:τιίντωι') τιίιι• ιιlr!.ιι·ωι• βιισιί.εi•; 
• 'δ \ β ,. ' {) • 
εΊ-' ου ει·ι σιψ υι.φ τι'γχαι·ωι• εο; 

πω•ταχοϋ οι•ομάζετω. i:τεl τοίι•ιον 

2:) έχομέι· τιι·α. τοv ϋ.ρχοιτος του αίώι·ο; 
τούτου. τουτέστι τά κατά κιικίαι•, καi 
ού :τρότεροι• δ1Ψάμε{)α ά:τοδιδόι•αι. τ ά 
τού {}ε ο ϋ τ ι'fJ {}ε ι'[J, lάι• μι) ά:τοδιίι
μει•. ύ.:τυΟέμει·οι :τάι,τα τά τ ιj; κακίας, 

3U τψ Παίσαρι τά τοϋ Καίσαρα;. 
διά τούτο ό σωτιjρ i:τιδειχ{)έι·το; τοϋ 

}'ομίσματος καl τ ιj; lv αύτιp είκόΊ-·ο; 
ψησίν· άπόδοτε τά Καίσαρος 
τψ Καίσαρι καi τά τοϋ {)εοϋ 

35 τ ιp {)ε ψ. καl τοϋτο δέ κατά τον 

15ff Vgl. Harιιacl{ TU. 42, 4, 24 

22 (:rάι•τω1•) Diel11 Koe, ygl.lat. 
23 έν ούδενί] lat. la,; ο~κ έJ• έvί Koe 
25 τινα + ·i1~ 1oobis lat. 

ciιιs viι·tutibιιs, tιιηc rc<ldiιnus 

pι·incipi cοη>οι·uω, f!uae <:orporis 
snnt, 
id est ea sola φιac ιιcces::;aria Jιa
lJet caι·ni::; natnra ct nihil amplius • 
ψιοfl peι·tiιιeat ad ιninorationcιn 
νiι·tιιtηιη. ct ι;i sic viι·tutibus scr
Yiaιnns, ιιt non gra \'ctur carni::; 
ιHιtnra a nccessariis suis, tιιnc 
reddiιnιι::; cleo qucιe clei sunt, ut 
ιιec virtιιs ιηiιιοι·ctuι·, dnnι supra 
ιnοdιιιη caι·ni servinnιs, nec canιis 
ηatιιηι gι·aνetιιι·. <lnιn abuιιdan

tins Yiι'tιιtibus n.dlιaereιnιιs. 
~8. Scio et lιuins loci aliaιn 

traιlit ·:aηι exposit)ionem, qιιο

ηίaιη ρι·inceps ιnnndi nιoι·aliteι· 

dicitnι· Caesaι·, 

sicnt et onιniuιn geιιtiιιιιι pι·inC'Ϊ}Jes 
in ι)eι·sona }Jrincipuιn ιnnndi }JO
nιιntnr. 

ι·eχ ant.enι οηιηiιιιn saecιιloι·u111 

clens non in ιιηο 111)"sterio, secl 
ubiqιιe est deus. qιιοηiaιιι eι·go 

lιabemns qιιaedanι in nobi:;, qnae 
sιιnt. principis lnιiιιs nnιndi, i<l est 
diversι.ιs ιηalitia.s, et non pοssιιιηιιs 
prius reddeι·e cleo φιαe dei sιωt, 
nisi ι·edclideriιnus principi qnae 
princiιJis snnt·, id est nisi deJ)O
sιιeriωus ιnalitiaιn ιιniYersωn, 

ideo {lωηiιιιιs ostenso sibi noιnis
ιnate et iιnagine eins ι·esιJoιιclit: 
reclcl·ίte Cαesαr·i qιιαe Cαesaι·is sιιnt 

et deo qιιαe dei sunt. et lιoc disca-

17 Ygl. Jolι. 12, 31 

6 a<l ιninorationem ~·* a domino 
rat.ioneιn L ad ι·at.ionem μ 7 sic 
:χ:* < 1J 16 tι·a<lit(aιn exposit)ioneιn 
Diehl, Ygl. gι·. 18 Caesaι· χ* < μ 
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τό:tοι• , σκοzτιίσωμεt• δτι, lάι• ποτε 
πειραζόμε1•οι ύπό τώι• ζητούντΜ' 
' ' ' βλ' ' αφορμας, :tροτειιΌι•τιοι• προ ηματα 

(τιι•α> οvχ 'ίι•α μάfJωσιι• aλλ' 'ίJ•α δση 
5 δύι•uμις ι}μώv κατηγορι}σωσιν, 

aκούωμε1• λόγους πειραστικούς 1}μώι•, 
ούτε πάι•τη σιωπiiι• άμίλο,ιιε1• οϋτε 

10 ώς έτvχειι a:tοκρ{ι•ασfJαι, aλλά περι
εσκεμμέι•ως κai μετά περισκέψεως, 
εiς τό (δση δύ·ι•αμις) lκκό·ψαι τάς 
δ.φορμύ.ς >>τιίJι• Οελόι•των« U.φορμά;. 
καί διδάσκω· a1•επιλι]πτως τa σψ-
ζ 'β~ ' ' -· ' 15 οι•τα τους ov,.oμt'J•ovς ει• τ φ ακοvειν 

σψζεσfJαι. 

δύι•αιοτuι δi οί μέι• Φαρισαίοι λαμ
βάι•εσ-Dαι εiς τούς διδασκάλους τών 

20 διαφόρωι• 'Ιοvδαϊκι'Qι• :zαραδόσεω1•, 
οί δέ • Ηρωδιω·οί Flς τόν ι·ομιζόμει•ον 
παρά τοίς ποΗοίς βασιλικόιι 'Ιου
δαίωι• τώι• ούτως ά:zλούστεροι• λε • 
γομέ1•ωι• λόγοι•. &φ' έκατέρωιι οvι• 

25 πυι·Οάι·ο1·ται τοϋ σωηjρος τa περί 
τού κή·ι•σοv. ό δέ αύτοίς a:tοκρίι·εται. 
ώς ύ.ποδεδώκαμπ · :zλψ• έπεί ov 
μαfJείι• βούλοι•ται ΕΚ τού έρωτό.ι• αv
τόι•, ιV.λά zταγιδεvσαι έ1• λόγφ καί 

30 πειράζει1' αύτόι·, διά τοϋτο aκού. 
σαι• τ ες τά δοκοϋι•τα αvτιμ :tρός 
τό πύσμα αvτώι• καί fJαvμάσαηες, 

nnιs ex loco }Jraesenti, qιιonianι 809 

si qιιando tenιptati fιιerinnιs ab 
eis,>>qιιi volunt occasioneιn«et }JI'O· 
poιnιnt nobis quasdaιn pι·oposi
tiones, 11011 ut discant, sed ut 
causam accusationis inveniant 
contra nos, 

nec οιηηiηο tacere debeιnus nec 
sinιplicit.er respondere, sed cuιn 
cogitatn et circuιnspectu, ut 
(qιιaηtιιηι possibile nobis fuerit) 
praecidaιnns »occasioneιn quae
rentiιιιnιι in nobis »Occasioneιnιι et 
doceanιns inreprelιensibiliter ea, 
qιιae possιιnt salvare vole11tes 
(aιιdie11tes) salvaι·i. 

3. 12ff Ygl. Π. Κοι·. 11. 12 - 30ff Ygl. Hieron. in :\lattl1. 179 C: 
quί ct·edere ιlcbtιet·ant aιl tιιtι.tuιιb sapientiatιb, 11birat·i stιιιt qtιod callidίtas eorutι• 
itιsidiatιd·i tιοtι irι-1'ctιisset loctιtιb, »et relicto co abierιιιιt«, iιιjidelitatetι& pariter 

ctιtιb 11birac1ιlo repι:ιrtaιιtes 

4 (τιι•α) Dieltl Koe, ''gl. lιιt. 

t:J θεί.όντωι• + itι nobis lat.. 2! ί.όγον 
Ηιι (besser: ι•όμον ?) λόγων 1\1 Η 

17 (oιιdientes) Dieltl, vgl. gr. 
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δτι μ ιj έδωκε ι• ιιιiτοί; ύ.ιrο!!μά; τοv 
ιιι'•τi[J t::τιβο·ι.'ί.t·ύt·ιι· οιiκ (ιιt·ιι·ιιι• μiιι 

:ωr/ ιιvτι~. ι~ι; uί μιιfJητιιί. uιiδέ 
άπί.ώ; ύ. :τ ιj i. {)ο ι• . ώς :τt·(!ί ύ.ί.ί.(Ι)1• 

r. ')'έγ[!ιιπτω, ύ.g fι·υ·; δt; ιιι!τdι• ύ.:ι · 
ιj). Ο ο ι•. κι ι/ τοιοvτοί γ{ είσιι· οί 
ύ.ιι ιέι·η·; τdι• λόγω• κιιί ύ.:τιστοvι·τες 
ιιvτψ κιι/ ύ.:ιιι)ι•τες ύ.:ι' ιιvτοv μετά 

τό ύ.κοvσαι. ιιύτοf. κιιί οvχ άμιιρτιίσει 
lU ί.έγωι• :ι;ερί τιϋι· μετά τό ύ.κuvσυ.ι 

~ I \ - , Ι ~, ~ 

υ.:τοσται•τωι• και του υ.κουεο•. οτι οι 

τuιοvτοι ύ.q:έ-ι·τε; τόι· ΊησοiJι· u:ι
ιjί.Dοιι· 1j,ιιείς δέ fροiJμει• τό τij; 

ι·ύμιrης · "ΕΚQάτησα αύτύι·, κυ.Ι οι;κ 
15 Ulf1JΚU. αvτόιι ... 

20 

29. Έι· έκείηι τιί 1jμέQg. 
:τ ρο σήλ{) ο·ι• υ. ύτ ιp Σ αδδουκα ίο ι 
λέγοι•τες μιj εl~·αι α~·άστασο• 

καί τa έξtj;. 

έως τοf έξε:ιλt/σσο~·το ε:τι 
τfί διδυ.χtϊ αύτοv. (:\latth. 22. 

25 23- 33). τά δέ ίσοδυι•αμο-Όντα τού
τοις 1j τα αύτά u.ύτοϊς εϊρψu.ι κu.ί Ι 
:ιaaa τψ Μάρκφ κυ.ί τψ Λουκ~ έ~· 
άλλαις κατ' όλίγα ).έξεσιι•. 

'EJ• έκείηι τjj 1jμέρg. · ποίg. 
30 ιj δτε >•:ιορευΟέιrτες οί Φαρισαίοι 

2!}. Ι n illa r.lie acce.~serunt ad 
etιrιι SarM-ucae·ί. qu·ί ι/·ίczιιιt 1ιοn esse 
resurrectίoιιeιιι. 
et inteπogaι·ertιnt eu1ιz. dicentes: 
1ιιagisteι·. ]JO?JSPS (/ixit: si quis 
1ιωrt-uus fuer·ίt 1ιοιι lιabens fίliuιn 

et cetera. 

l1ι qιta die 1 in illa die sine dubio, 
qnando »enntes Plιaι·isaei consi-

3-15 \?gl. C1 Nr. 244 ΟΙ·. - ι.ι Cant. Cant. 3. 4 - 27 Ygl. :\larc. 12, 
ISff: Lιιc. 20, 2i ff - 30 l\Iat.tlι. 22, 15 - 3flff Anclei'S 01·ig. Ιιοnι. 39 in 
Lιιc. (ΙΧ, 226, Ι !Hf) 

7 ιiφιέιοτε; πc ιiφέvτες (:\Ι) πa lό Ι. 

ιiq;ιίσω? Klnιίt cι Nr. 244, doclι άφιjκα 
Cant. Cant. 3, 4 Β 16 \'OI'lιer: Περί 
τιίίι• Σαδδοt•καlωι•, οί έπηρώτησαι• τοι• 

ΊησοfJv περί τιjς γvι·αικο; τιjς έ:ι:τά λα

βούσης ϋ.ι•δρα; Η 2U (έι•) :ι:οί~1 Koe, 
,·gl. lat. 

16 in illa die] XXIII secιιndιιm 
nιnttnn. ln illo teiUpore L 17 eιιm] 
itιnι G L :Η non lιaben:> filiιιnι 

< L 22 et ceteι·a + OIUelia OI·i
genis de eadeiU lectione L 30 in
euntcs Β L 

810 
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σvμβούί.ιο1• έί.αβοι• κατ• αύτοv &~ως 
αvτοιι :r;αγιδεύσωσιι· έJ• J.όγφι.. καi 
:rv1•-Dά1•οι•ται τά :r;ερi τού κψ-σοv; 
εlκος γάρ ότι. ά.:τοκρι1•αμέι•ου το·ϋ 

5 σωηjρος ιί,ιιιϋι· :rε!!l τοv κψ·σου, κιιί 
είπόιτος · · ά.."tόδοτε ο-δ-ι• τά Καίσαρος 
[(αlσαρι καί τά τοv Οεοv τψ Οείfιιι, 

καί Οαvμιισάι•τω1• (:τάι·τωι·) η) ι• 

ά.."tόκρισιι• αύτοϋ. ιJηί·Οησω• οί Σα δ-
10 δοvκαίοι, είδότε; αvτού τάς συν

ετά; ά:rοκ!Jίσει;, ήτοι αύτοί διά τής 
έ:rιι."tοφ}σεως :rαραστι]σειι• έαvτοv; 
κρείττοι•α ί.όγον έχο1•τα;, μ ι) ε ί ι• α ι 

λέγο1•τας ά1•άστασι1• 
15 τώι• υ.:τι:ύιτω1' αύτψ·, ή τάχα καί 

μαΟι}σεσDυ.ι. :r;ιϋς δύι•ατυ.ι εl1•αι άι·ά

στασις κατά τι}ι• .1/ωσέως γραq:ι)1• 
καi :rοίος ό βίος έσται τώι• άι•αστη

σομέ~·ωι·. :τrιρατι/ρει δi; ότι σχεδοJ• 
20 πάσα ή τοϋ καιρού τούτου τού σω

τijρος 1]μώ1• διδασκαλία :ι;ρος πεύσεις 

έγίνετο. καl. :ι:ρώτό1• γε >•έί.Dόιτος 
αvτού εί; τό ίεροι· :τροσψ.Οοι· αvτψ 
διδάσκοι·τι οί άρχιερεί; καi οί :ι;ρεσ-

25 βύτεροι τού ί.αοϋ ϊ.έγω•τες · έ1• :toίq. 
έξουσίq. τα·ϋτα :ι;οιείς; ·καί τίς έδι•Jκέ 

σοι τή!• έξοt~σίω• ταύτψ ;« προς oiJς 
ά1•τερωη}σας τά περί • ΙωάιΨοv έδο
ξεν εύί.όγως :ταρnτιϊσDαι τι)ι· προς 

30 το βούϊ.ημα αvτώ1• ιi"tόκρισιν. εlτα 

μετά τοi'το ί.έγει :r;αραβολήν τή1• :r;ερί 
τώι• δύο τέκ1•ωJ•, τοϋ τε (μή) ύ:το-

liunι acceperιιnt ad\?ersιιs eι1111 ιιt 
caperent eιιm in sermone«, et in
terrogaverιιnt eιιnι de censu. for
sitan eninι respondente donιino: 

>>reddite ergo quae sunt Caesaris 
Caesaι·i et quae dei sunt deοιι, 

et adnιirantibus cnnctis de respon
so ipsiιιs, aestiinaverunt Saddu
caei. videntes sensata eins respon
sa, per interrogationein huius1nodi 
[voluerunt] se ostendere pruden
tioι·es habere sei·mones, dicentes 
resurrectionem non esse. 

\ 

6 ::\lattl1. 22, 21 - 22 ::\lattl1. 21, 23 - 2ίf Ygl. ::\Iattlι. 21, 25f -
32ff Ygl. ::\Iatth, 21, 28ff 

4 d.,.-r;οκρινωμένοv Η 8 (πάντων) 
Κl, vgl. lat. 10 είδότες] Ι. lδόντε; 

mit lat. ~ ΚΙ Koe 32f (μή) ... [μή] 
Κ1 nach der \"On Oι·ig. selbst (oben) 
voraιιsgesetzt.en Textgestalt, Ygl. 
s. 58ϊ, lff 

6 ergo R G < Β L ί sιιnt 

dei Β L 9 10 Saddιιcaei Κl, vgl. 
gr. Pharisaei χ llf fίir τιjς έπα

πορ?ίσεως las lat. (ταύτης) τιjς έπερω

τιjσεως Diehl Koe, ,-gl. S. 665, 14 
12 [voJιιerιιnt] Κ!, YgJ. gr. 



)Jatth. 22, 23 -33 Τοιη. Χ\·π, 2!1 665 

σχuμέι•οv lργάσασ{)αι »έι• τιp ύ.μπε
λιοι·ι·• καΙ [μ1)] lργασαμέι•οv, καί τοiί 
έπαγγειλαμέι·οv μiι• μι} έργασαμέι·οv 
δέ. εlτα μετά ταϋτα λέγει τi}ι• ΠF[!l. 

;i τοv aμπελώι·ος παραβολι/ι· κrιl τιοι• 
aποκτειι•άι•τωι• γεωργιuι• τοuς δού

ί.υvς καί τοι• ι-ίύι•, καί τά έξιϊς τού
τωt• :-ιερί τώι• είς τούς ί'άμοvς κλη
τών ύ.λί.ψ παραβοί.ψ·. καl μετά τοϋ-

ΗΙ το δεvτέρω• πεϋσιι• τψ• περί τοv 
Κ1JVGOV aι•έγριιφεt• ό .1/ιιτ{)ιιίος, καί 
τρίτψ η}ι· τώι• ΣαδδοvκαίΜ• περί 
άναστάσεως έπαπόρησιν. aλi.a καί 
τετάρηJ μετά ταύτηι• έπεριhτησις yε-

15 γένηται άπό τιι•ος Φαρισαίοv πειρά
ζοντος αύτοι• περί τού· "Ποία έι•τοί.η 

μεγάλη έι• τιp ι•όμφ ;<< τοσούτωι• δi 
έρωτήσεων προσαγομέι•ωt• α-ύτιp καί 
α-ύτός »σvιοηγμένων τιοι· Φαρισαίων 

20 έπηρώτησεν α-ύτοvς(( τa •>:τερl τοiί 
Χριστοv((. 

0[ Σαδδουκαίοι\ μέι•τοι λέ
γοι·τες μι} είι•αι άνάστασιν, ού 
(μύι•οι•) τfιι• έι• η} σvιοη{)είg. τώι• ά:τ-

25 ί.οvστέρωι• οι•ομαζομέι·ηι· άι·άστα
σο• σαρκός Ιj{)έτοvι·. άλλά καl πω·τε
λώς άη]ροvι• η)ν njς φvχijς ού μόι•οι• 
ά{)ω•ασίαι• 

άλλά κal έπιδιαμΟ'J.'1]1', οίό,uε1'Οt μ?}-
30 δαμοv έι• τοίς Μωσέω; γράμμασι 

σημαίνεσ{)αι την τijς ψvχ1/ς μετa 
ταύ'τα ζωήι•. τό δi α-ύτό τοίς Σαδδοv-

Sadducaei eniιu, qu.i dicιoιt 1·e- 811 
surrectiωιeιn. non esse, non solιnn 
hanc qnae in consιιetudine a siιn
plicioι·ibus carnis resurrectio ηο
ιηίηatιιr negabant, sed etiam < oιn
nino) ani1nae inιnortalitatenι 

tollelJant. 

411 Ygl. :i\Iatt11. 21, 33ff - 811 Vgl. l\Iatth. 22, lff - ΟΙ Ygl. :i\Iatt11. 22, 
15ff - llf Vgl. :\Iatth. 22, 23ff -- 15 l\Iatth. 22, 36 - 19 Yg1. :\Iatth. 22. 
4If - 2211 Ygl. Orig. 11om. 39 in Luc. (IX, 226, 5): est haeresis lιιdaeίt~, 

qιtae diσitur Sadduσaeflrfιt»: ι~aec resuπectionem rι~ortucrurι~ ιιcgat et pιιtat ani
rι~α?/6 interire ctιn~ σorpore ncc. post morterι~ sensus ultra residere. Yg1. Π 253, 3f 

15 τειι•ο; Η 

Koe, vιzl. lat. 
24 (μάι•οι•) ΚΙ 26 2ί (omnίno) Die11l Kot', 

vgl. gr. 
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κuίοις δόγμα περί τής τών άνΟρώ
πων ψυχής 

φροι•οvσι μέχρι τoiJ δεύρο Σαμαρείς 

5 καί οί δοκοϋντες έξ αvτώι• εlι·αι ι•ομο
μαΟείς καllωςΟω•άτοv άγωνιζόμει•οι 
=τερί τοϋ Μωσέως ι·όμοv καί τής 
=τεριτομijς. τούτο δs τό περί άι•α
στάσεως σημαη•όμει·ον (λέγω δi τό 

10 παρά Σαδδοvκαίοις καί Σαμαρεϋσιν, 
(τοί;) άΟετοϋσι η}ν τής ψvχijς μετά 
ταύτα ζωψ•) 
~·οοϋντές τιι•ες (καί) τών κατά τόν 
τού άποστόλοv χρόνον ΚορινΟίων 

15 έδογμάτιζον μ1} είναι άνάστα
σ ι ι•, περί ώι• ταvτα γράφει · >>εl δi 
Χριστός κηρύσσεται έκ ι•εκρών δτι 
έγ~}γερται, =τώς λέγοvση• έι• ύμίι• τn•ες 
ότι άνάστασις νεκρών οvκ έστιν ;cc 

20 

δτι δi οί έν Κορίvθφ λέγοντeς μή 
25 eίι•αι άνάστασιν νεκρών 

κατά τό Σαδδουκαίων σημαινόμει·ον 
ήΟέτοvι• [τήι• άι•άστασιν] τήν έπι
διαμοι•t)ι• η]ς ψvχijς, δ1]λον ποιεί έκ 
τοϋ >•εl έν τfj ζωfί ταύτrι 1jλ=τικότeς 

30 έσμiν έν Χριστφ μόι•οι•, έλeειι•ότeροι 
πάντωι• άνΟρώπων έσμέι•«. 
ό=τερ έπιμεί.ώς έξετάσας όψει ότι 
ό μiι• ά.f}ετώι• τή1• έι• τfί έκκλησίg. 

secunduιn quos etiam nunc sapi
unt Sanιaraei; 

nec non etianι apostoloruιn tenι
poι'θ quidaιn ex Corinthiis sinιilia 
sapiebant, aniιηae vitanι post 
ιnortenι negantes, de qnibus talia 
scribit apostolus: >>Si Christus 
praedicatur quod a nιortnis resur
rexit, quomodo quidanι dicunt in 
vobis, quia l'θsuι·rectio nιortuo
rιιιu non est 1cc 
et cetera quae de ipsa causa se
quuntnr. 
quoniam auteιn Coι·inthii 

perιnansionemaninιae denegabant 
secundunι sententianι Sadducaeo
nιm, illud ostendit qι10d ait apo
stolus: >>si in lιac Yita tantunι spe
rantes suιnus in Clιristo, nιiserabi
liores sumus onιnibus honιinibuscι, 

quanιvis eniιn quis carnis resur-

3ff Ygl. Harnacks Bemerιaιng ίiber clie Samaritaner als >ιdie eifι·igsten 
Gesetzeslehreι·« TU. 42, 4, 86; allerdings l1atte Η. den falscl1en Text Σαμαρείς 
καΙ οlκοδομοvΗες έξ αVτών εlι•αι νομομα{}είς κτλ. - 16 Ι. Kor. 15, 12 -

29 Ι. Kor. 15, 19 

11 (τοίς) Dίelll 13 (καl) Koe, 13 apostolorιιm] lat. las τών 

,-gl. lι:ιt. 2i [τι)ν dνάστασιν] κι d:τοστό).ων 

,-gl. lat. 28 :rοιεί + apostolus lat. 
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:τεπιστε1ψf ι•·ι1 ι· ι!ι·άστr1ο ιι· ι·t·κψίΊι•. 

κr1ι· 1ρευδύμει•ος ιί.Οη Π, ΙJύ :τάι•τω; 

Ει• ••ηj ζωΠ τrι·vηι έι· .\gιστr~ tjί.:τι
κώς έστι μύι·οι• . . 

1ι•u γάρ κα/J' v:τύΟεσιι· μιj ?l άϊ.ηΟι); 
ή πεπιστεvμέι·η :ταρά τοί; :τυλί.οί; 

10 άι·άστασι;' οvκ ·έι· ταvτn τιί ζοηj' .. , , , ,. - -, 'I 
1Jr.ΠΙ.ΚΕ )ψUIΌI'« ι•ΕΙ' Λ(!ιστψ Ο l;'Κfl Ι'ψ' 

ά/Jετώι• ζιbαης τίj; ·ψυχtjς, οvκ έκείι•ο 
• , 1 β ' \ - , 

μεJ• α:-r.οr.α.μ ωΌ·vσης το σωμα ει·-

δvομέJ•r,ς δέ ιιί{)έριόν τι κul κρείττοι•. 
15 ά).).' ούδέ ,έJ.εειι•ύτεροι πάι•τωι• άι•

{)ρώ:των έσμέJ• .. , εί η)ι• μέν v·vχt)ι• 

ί.έγοιμεν ζ?jι• καl ύπάgχειι·, το δέ 
σώμα τοϋτο μt) περιτι{)εϊ,ιιει• αvτιj 

δ .,, , • β' , ' 
μη ε r,εγοιμεν α:τοι.αμ α.ι•ειν αvτο. 

20 'Έτι δέ είς κατασκευ1}1• τοϋ 

πρός το σημαιι•όμει·οι• τοϋτο μάλιστα 
ίατασΟαι τόν άπόστοί.ον έι• τιί προς 
Ποριι{)fοvς :τροτέρq. συγχρησόμε{)α 

καί τι[> "εί δλως J•εκροί ούκ έγείροι•-
2 ' • β ,~ ~ ' , -5 ται, τι και α;ττι;,οι•ται v:r;ερ αvτωι•; 

τf καl ιjμείς κιι•δυι·εvομεν :τaσαν 
wρω• ;.. καl τιp )οεί κατa ϋ.ι•{)ρω:τοι• 

έΟηριομάχησα έν 'Εφέσψ, τί μοι 
τό όφελος; εί νεκροί ούκ έγείροJ•ται, 

30 qάγωμεν καl :τfωμει•. αί;ριοι· γάρ 

ά:τοΟι•fισκομει· .. έστω γάρ το ιιομι
σΟέν παρa τοίς :τοί.ί.οί; άί.η{)ές εlvαι 

μι) εlι·αι άλ?ϊΟές το περί της άι•α
στάσεως τώι• ι•εκρώι•, :r;ώς τοvτψ 

35 άκολοv{)εί τό μάτψ 1},ιιa; κιι•δυι•εvειν 

ι·cctioncιιι ηοιι <τcιlnt, tωJΙι·ιι φιi 
aηίιιιaιη acstίιιιat i nιιιoι·talclll, η ω ι 
tηιιtιιιη .. ιιι lιac viυι :sJ>CΙ'ilt iιι 

()Jιι·isto ; 
scιl illc ·in lιac vita tantnnι :φcr·at 
i11 (JIΙI·istO", qιιί aniιnuιn victιιrauι 
11011 cr·cιlit pust ηιοι·tι•ιιι. 

:;, 10 Ygl. Ι. Kor. 15, 19- 1;) Ι. Kor. 15, 19- 2UffHier. in:\lattlι. 181 D: 
lι1ιιιι; locum plenius iιι extreιι~a parte prίιιbac epistulae ad Coι·irιtlιios Pa·ulus 
apostol1ιs exsequitur - 2-ι Ι. Κο1·. 15, 29f - 2ί Ι. Kor. 1.3. 3:? 

18 :rεριτιθείμεν (o<l. :rεριτιDείημει•) 1f tamen-inωortaleω] ent-
Kl :ιεριτεθείη μiι• :\1 Η ιψΙ'i(')Ιt· κδ.v -άθετιϊ? ,.;on:>t IJeίder,.;eit,; 

Lίicl~e Kl Koe 

!)12 
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ύπίρ τής σωτηρlας τώ1• v•υχώι• 1jμών 
άγωι•ι:ομέ~·οvς; :τιίίς δi ούδέν όψεί.ος 

τφ διά Χριστο1• {)?Jριομαχήσω•τι *** 
οίκο1'ο,ιιοvμένrι κατ' άξίω•, το δέ 

I - \ :. • β' ;j προτερο1• σωμα μη α:τοι..αμ αι•οι; 

:τώς δi άκολοv{)εϊτίp μη εί1•αι σαρ
κΌς ά 1' άστα σ ι I' το "φάγωμε1' καί 
πίωμει•, αί:ριο1• γaρ ά.-ιο01"fισκομε1'•.<; 
ov ταvτα δέ q:αμe1• ά:τιστοvντες τip 

1(1 έ1• Ήσatq. γεγραμμέιοφ τοϋτΟ1' τον 
τρό:το1' . όψεται πiiσα σaρξ το σ ω

τήριον τού {)εοvιι ή τιp ύ:το τού 'ιωp 
ληομέ1-•φ · 110τι άέν1•αός έστιν δ έκί.ύ
ει1• με μέίJ.ων έπi τής γ1jς, καί άνα-

15 στήσαι το δέρμα μου το άι·ατϊ.οvιι 
ταύτα«. ούκ ά:τιστοvμeν δέ οiJδέ τfi 

άποστολικιΊ φωι•!Ί ί.εγούσrι · ))ζφο
ποι1)σει τa {)ι·ητa ύμώ1' σώματα διa 
το ένοικού1• αvτού π1•εϋμα έν ύμίνιι. 

20 άλ/.' δση δύι·αμις καΟαίρωμεν το έν 
τfί έκκειμένrι λέξeι τού εύαγγελίοv 
σημαι1·ύμενοιι ά.-ιο ηjς ά1•άστασις φω-

1'ής. διο :ταρε{)έμε{)α καi τΟ. ά:το τής 

προτέρας προς Ποριι·{)ίοvς ρητά. 
25 Προσ1j/.{)ο1' οvν τip Ίησοv 

Σαδδουκαίοι, οίτι1•ες έλεγοι• μη 
εlναι άνάστασι1•, άνάστασιν δέ 

\ (• ' δδ' ) > > I τφ• ως απο ε ωκαμε1• κατ αυτοvς, 

l > I ή-\ I 
κ α ε:τηρωτησαν μων τω• κvριον 

l\Iatth. 22, 23-33 

; Ι. Kor. 15, 32 -11 Jes. 40, 5 -13 Hiob 19, 25f (Yar.lect.: άvaτJ.oiίv) -

1 ί Rδιn. 8. 11 - 20f Ygl. Orig. t01n. ΙΙ, ΧΧΧΙΙ in Joh. (IV, 90, 7): τfί ψύσει 
τοiί ί.όγοv καθαίροι•το; :riίσav τfιι• σημrιίι•οι•σαv φωι•ήt•. 

3 *** Ηι1; Diel1l Koe ergii.nzen 
(, El χρήσαιτο τ!ί μέι• ψvχfί) 5 μιj 

< :\la 18 ήμώv :\Ι 19 1jμίι• :\1 
20 κα-θαίρομεν Η 22 ά:τό] i:rί Koe 
23 διό καί :τ.αρε-θέμε-θα τά Η 
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λέγοντες · Λlωσ ίjς εlπΗ · έά1• 
τις ύ.ποΟάν!] μ ιj έχων τέκνα. 
, β ' • 'δ λ ' , ε:τ.ιγαμ ρε·υσει ο α ε φος av-
τού ηjν γvνuίκα α·ι~τού καi 

5 a1•αστήσει σπέρμα τψ &δελ
φψ υ.vτο υ. 30. άξιον οvι• είς τούτό 
μοι δοκεί παραDέσfJαι την Μωσέως 

λέξιν, είς fjι• ιlι·έq.εροι• Σαδδοv

καίοι τa έ;, τφ εvαγγεϊ.lφ γεγραμ-
10 μέ~·α ύ:τ.' αvτών είρ?jσfJα.ι. ι έχει OV1' 

ούτως έν τιp Δεvτεροι·ομίφ το ρητόν· 
ιιέaν δέ ·ΚU.τοικήσωσιι• aδεί.φοί έ:r.i 
το υ.vτό, καί ά:τ.οDάι•n εlς έξ υ.ύτώι•,· 

15 κυ.l τa έξijς 

20 

25 

30 

30. Qnunianι ι~ι·gο a<l (lι·fen
sioneω sni eι·ι·οrί:; ρινfcηηιt 8αd
ιlιιcae·i cxcnφlιιιn ιlc lcgc )losnic·a, 
dignnιn ιnilιi ΥΪ:;ιιιη c:;t !JOI1Nc 
iρs111n tcxtuιιι Ιcμ:ί:; quenι }Hofc- :;13 
nιnt Sadducaei lιabcnteιn lιoc 
ιηοιlο in \)eιιteιυηοηιίο: ,si lHιlιi
tnYerint fι·atι·e:; iιι iιtiρsιιιη, et 
Inoι·t.nn:; fιιerit unus ex ci:;, 
senιcn aιιtem no11 fncrit ei, 11011 
erit uχοι· ιnω·tni foι·i:; viro nun 
adιιι·opinφιanti; fnιtcι· viri cius 
ingι·edietιn· acl eωn et acciι)iet 
eam sibi in uχοι·eιη, et habitaωt 
cιιιη ea. et eι·it infans qnicunqne 
fnerit natns, constituetnr ex 110-
nιine frat1·is ein:; nωι·tui, et non 
delebitιn· ηωηeη eius ex Isnιel. si 
anteιn nolnerithoιno accipere nxo
reιn fι·atι·is sιιί, ascendet· ηχω· fι·a-
tι·is eins aιl}JOl'ta.ιn aιl seniω·es, et 
clicet: non nιlt frtιteι· viι·i ιnei sns
citaΙ·e fι·atι·is sni noinen in Isι·ael. 
et vocabunt eιnn senioi'es civi
tatis illins et clicent ei, et si stans 
dixeι·it.: nolo eaιn accipere, acce
clens ηχοι· fι·atris eins acl enn1 ante 
consιιectιιιn se11iornnι excalcia bit 

121f Dent. 2;>, 5-10 - 28 , .. 7 SclllnJ3 fel1lt ancl1 in Hss de1· LXX 

3 έπιγαμβρeύση Ha 5 άναστή Η 
; τι)ν] ipsa1~~ lat. (αiπή1•) τήν Koe 

15 ei QC L < αa Β 16 foris] 
fi;is L 11.1 et Koe, vgl. LXX ιιt χ I 
l1abitet G L 30 si] Β in ι·as. < Qa 

ille QC. r. 

dens Η 
31 32 acee(lens] ~~· acce-
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5 

έως τοϋ 

»οίκος τού ύποί.υDέι·το; το ύπόδημαιι. 
τούτου δ1) τού ρητού οί Σ α δ δ ο υ • 
καίοι, 

10 ώς τιίι• έλ.:τίδα τijς άι•αστάσεως μή 
έχοvτες, φαύλως άκούσω•τες 

καl μηδέι• Dεού ίiξιοΙ• έΙ•ΟυμηΟέι-τες 
εlς τοι• lκκείμει•οι• J•όμοv, Φι}Οησω• 
άκολοvΟείι• τιp εί1•αι ιiι•άστασιv 

15 το καί τοι• i11•δρα lίι·δρα πάλιι• έσεσι9αι 
άΙ•αστάvτα lί[!ρει•α ,ιιόριιι έχ01-τα, καί 
τι)Ι' γvι•αίκα γυι•αίκα άvαστήσεσDαι 
σώμα γυι•αικείον περικειμέ~·ην. 

• - •• β' λ' και τα:ιειι·ω; vποι..αμ αvοντες εγε-

20 σDαι τά περί άι·αστάσεω; έκ τοϋ 
ταύτα αύτοίς νομίζειι• άκολοvΟείv, 
π)άσω•τές τ11•α μϋDοι• τόν περl 

έπτά άδελφώ1• γαμησάντωι· μίαν 
γt.'1'αίκα, έπηΠό(!ουι• τίι•ος Ul' γέ-

25 1•οιτο γυι•1) τοιαύτη ά.Ι•αστiίσα, φΟά
σασα iiπαξ έπτά χρηματίσω άι•
δρώΙ• γυι•ι]. έδύι·ω•το δέ καί χωρίς 
τοϋ τοιούτου πλάσματος έπαπο[!ι"jσαι 
έκ τώv ποί.υγάμωv γvι•αικώv, τάχα 

30 δέ καί ποί.υγάμωι• άι•δρώv. 
κal ό σωτι}ρ 1}μώv ά:τοκριι•όμει·ο; 

αύτοίς το μέν βούί.ημα τοϋ κατά 
1l'Ιωσέα ι•όμοv ού διηγι]σατο, ώς ούκ 
άξίοις γι·ώσεως τηί.ικούτοv μυστη-

calciaιnentιιnι eins <le pe<le ipsiιιs, 
et expnet in faciem eins, et ι·e
S})Ondens <licet: sic facient lιo
ιnini qni non ae<lificat dοmιιιn 

fratris sυi; et vocabunt noιnen 
eins in lsι·ael 
doιnus excalciati calciamentunιιι. 
haec verba legentes Sadducaei 

et nilιil dignuιn deo intellegentes 
in eis. arbitrati sυnt non })Osse 
fieι·i })ι·optω·lιaec verba, ι1t ιnortιιi 
resnrgant, nt viι· iteι·uι11 sit ( Yir) 
Yiι·ilia habens ιneιnbra, et nιulier 
ut ιnnlier sit ιnuliebria habens 
ιnembra. 

et <loιninυs qni<leιn ι·espondens eis 
volnntat.enι Yeι·borunι legis non 
exposnit qnasi in<lignis lιniusmo<H 
agnitione nι~·sterii. se<l tantnm 

22 ff 01·ig. I1om. 39 in Lιιc. {ΙΧ, 226, Sf): cotιbpostιerωιt Jabtιlωn tnιιlieris 
septetι~ -ι:iroruιn. Ygl. HieΙ·on. in :\lattl1. 180 Α: istiusmodi fi11gflnt Jabulatιi; 
π 253, 4ff. 

13ff f1·ei bel1andelt im lat.; 13 (Yir) ΚΙ 16 et mιtlier < G 
Koe 'l.'ermutet Lίicke 11inter ψι}f}ησαv in ras. 9 litt. 1 ί ut] et G 
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ρίου ο μt;I'OI' Μ tt:r _1.0); u:r ;ιυιJίι'rαο 
λέγωι• ;.υιί τά; Οείιι; Y'.!'Uf ά; ι!:τtιγ· 
γέl.ί.ειι• :rf·ρί τιj; έκ ι·tκψ;jιι ιlι•rωτr;. 

σε οι:; ότι έκεί μιί εlσι γάμοι. ι!ί.λά 
5 γ{ι•οι•ται οί έκ ι•εκρώι• ιlι•ιστάωτοι 

ώ; οί t7 ι• τιy ού(!αJ•ι'[J ύ.γγεί.οι, 

καi wσ:πρ οί ΕΙ' τιp οιΊ(!αι•ι~ r'iγ
γ Ε i. ο ι ο ίJ τt· γ α μ ο ιϊ σ ι ι• ο ί; τ Ε γ α -
μ ο vι•τιιι, οίrτιιι (rιισi) καi οί ιlι•ι-

!0 στάμει·οι a:ro τiϋι· ι·εκρώι·. εγω 

δ' οίμιιι διa τούτωι· δηl.οvσΟιιι δτι 
οί> μι)ι•οι• κατά ηί μι) ('ψείι• κιιi η) 

μι) γαμείσι?αι ιίι; οί iι• τψ ούρα

νι~ άγγελοι γίι·οι•τιιι οί καταξιού-
!5 μει·οι τιjς ΕΚ Ι'ΕΚ(!ώι• aι•αστάσεως, 

.άλί.ά 
καi κατά τό μετασχη,ιιrιJτιζόμενα 
αύτιίιι• τά σιύματα »τιjς ταπηι·ιiJσεω;" 
γίι·εσΟαι τοιαvηι, ό:τοίά έστι τά τιίιv 

20 aγγέ}.ωv σώματα, αί{)έ!]ια Καt αύ

γοειδές ιτώ;. 
Ξηίζοι• δέ τι τοi•; :τοί.ί.ού:; τώι.ι 

πιστευόι•τωι• δόγμα ζητιίσαι τις iiι•, 
τάχα μέι• ;ωi :τοί.ί.αχόΟει• σαφίJ; δ' 

25 δτι καi έι·τεύΟυ έ:τrι:τοριuι•, εί wσ:rεg 
είσiι• οί aι•ιστάμεJ'οι έκ ι•εκριίιι• ιίι; 

οί aγγεί.οι έι• τqj Ού!]αι•ι~ καt 
, ~ ,... β , 1.. ~"" 

ταγμα τι uγγει.ωι•, μετα αι.ι.οι•τες ε.; 

aι•Οριύ:τωι•, οϋτω; κιιί ϋ.λί.οι έ I' τ ι~ 
30 ούραι.ιιp ϋ.γγε}.οι, ϋ.ι•Ορω:τοί :τοτε 

όι.ιτες καl καί.ιϋ; άγωι·ισάμει•οι έι• 

Cιν{)ρώ:του σιuματι, γεγόι•ασιι• έιι τι~ 
ούρανif) ι'iγγελοι (ι.ί; τιι•ες iτεροι 

ΠΙ]Ο ιιvτωι•. ό δέ το Εει·ι';οι.ι τοfiτο 

35 δόγμα ζητώι• έκ τιj; :rΙJοκεψέι·η; ί.έ-

ι ί f Υ gl. P!Jil. 3, 21 

ι ά:ι:<).ώ; d:-ι) ε'fιίι•ατο ΚΙ, νgl.lnt. 

2;3 ι:ί:ταγγέ?.ί.ειv υ d:ι:αγγέi.ειι• :\Ι Η 

2ϊ ol < Η 28 τάγμα τι Die111 τά{'ματι 
}1 Η 34 δή Ha 

sinψlicitcr cis <lixit ι·csιιπcc:tio
ncω futurcιω, ι·ontcstaιιtilιιιs lιoc 
ctiaιn scι·ipttιris <Ji,·iιιis, ψιοιιίωιι 

illic ιιuρtiae non sιιnt, sc<l cnιnt 
φιί ι·esuιτcxeι·int sic1ιt α η geli iιί ' 
caelo, 

et quia transforιn:ιbιιntnr <:οΙ'- 814 

}Jora »l11ιιnilitatis" eoruιη secnn
clnιn cοηJοι·ιι angelorωη caelest.ia 
at.qne luιninca. 

:) ι·e~nrrexernnt L ι ί tι·ans

fornιabιιntur χ* transfornιn bunt ρ 
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ξεως, τάχα δe καl άίJ.αχό{)εJ•, όράτω 
περιαΟρι}σας δλψ τήv τε γρaq;Yjv καl 
τψ· aκοί.οvΟίω• τών πραγμάτων, καi 
τί έπεται τcp ταύτα τιΟέ1•τι, (καi) 

5 σκοπείτω εί χρ1) παραδέξασΟαι τοιού
τον λόγον ψ έπεται τοιαύτα ilτιJ•α 
δ?jί.ΟiJται ΕΚ τού >>aγγέJ.ου; κριΙ'ΟV· 
μεJ•« καl τού »είς a eπιfJυμούσιν 
aγγεi,οι παρακύψαιιι. εί δe καl την 

10 'Ιούδu. :rροσοίτό τις έπιστολι}ν,όράτω 
τί έπεται τιp ί.όγφ διa το ι>άγγέί.οvς 
τε τοvς f11J τηρι}σω•τας τΙJΙ' έαυτώJ• 
aρχι)ι• ιiJ.i.a uπολι:τόντας το ίδιον 

οίκητι}ριοι· εί; κρίσι1• μεγάλης ?jμέ-
15 ρα; δεσμοίς άϊδίοις ύπό ζόφον 

τετι}ρηκεJ•«. όράτω δe ό τa τοιαύτα 
τοί.μώι• ζητείν, πώς αvτών δεί 

άκούεtJ' τών έν Γεt•έσει yεγραμ
μέJ•ων δτι >>ίδόντες οί vιοι τού 

20 Οεού τaς Οvγατέρας τών aΙ>{)ρώ-
,, .. , ., ~"} β • -

πωι• οτι καλαι εισιι•, εΑα ον εαvτοι; 

εί; γvι•αίκας aπο πασών ώJ• έξε
λέξω•τοιι. σαφώς δe τa κατa τον 
τόποΙ• έπαπορijσαι καi τη,, άκοί.οv-

25 {)ίω• αvτώι• eπισκοπijσαι καl χάρτrι 
πιστεiiσαι τψ• τώJ• τηλικούτων σα
φψ•ειω•, μ1}ποτε οvκ 1 aσφαi.ες 11 • 
άρκεί γaρ καl έπi τοί; εlρημέ1•οι; 
1jμfiς έπi τοσούτον παρακεκιl'δυ-

30 J'εvκέΙ•αι. 
31. Ούκ aκαιρον δi νομίζω 

ά:ταξ eκΟεμέ1·οv; τΥjν λέξιν τοϋ 
νόμου aπο τού Δεvτερο~·ομίοv, ίδείv 

31. Non autem aestimavi 
superfluum, ex quo sen1el ipsa 
verba protulin1us legis, ut sensuιn 

7 Ι. Kor. 6, 3 - 8 Ι. Petr. Ι, 12 - 9f Ygl. Harnack TU. 42, 4, 5 •der 
Judasbrief wird nur einmal beanstandet« - 11 Jud. 6 - 19 Gen. 6, 2 

2 :τεqιαfJαοlσας ::.U 4 (καί) Koe 
19 οί <:\Ι 32 τψ] (αύτι)ν> τήν 

Koe, Ygl. lat. 

815 
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ιj;ιοϊι)ι• γέ έστιι· αvτοϋ τr.l βοΟ.η,ιω. 
f.. , ... " " - , ~ , 

:,.ι1 τητεοι• ουι· ει• αυτφ τι; η μω. 

γι·ι·ι) καί τίι•ες οί δ·ύο ι1ι·δ~ε; οί 
aί.ί.ιίί.ιι.ΙΙ' aι}εί.rοί. /,η,,) ;ιρr)τεψ.ΙΙ' μέι• 

5 γαμii.ιι• ό έτεψ):; ·/στι) τιjι• γυι•ιιίκα 
οι~ κιι~:τrηuψ7.Ιι• δέ έξ αύτιj;. δεύτε~ω· 
δέ γιψιi.ιι• δ τοϋ τεΟι·ηκύτι.ι; ι1δεί.ψ3:; 
κιιί γει'Ι'ιϋι• ;ιιιιδίοι• έ~ όι•ι)ματο; τοϋ 

τετεί.ευτηκι)'ιο;. κιιl ,ιιεηΊ. ταϋτα ;η-
, , ., ~ ' β ). • • 

Ι Ο τιισει; τι; εστιι• υ ,ιι η ου .ομειΌ; ι>ι.α-

βείι• τι)ν γυι•αίκιι τοϋ ιlδεi.rov έαvτου~ 
κι ι/ διά τοϊ-το ιιέι·ω•τίοι• τιjς γε~ουσίu;(( 
v;ιοί.υόμει·ο; ιιτό fιι ύ:τ.όδημαιι καί 
έμ:ττυόμει•ος ιιείς το :τ.~όσωπονιι ύ;ιο 

15 τιj; γ-ιΨαικο; καΙ άι•ι.ιβάση; ιιέ;ιί τι)ι• 
:τ.ύί.ψιι καΙ ί.εγοvση; · ιιού {)έί.ει ό 
άδεί.ιrό; τοϋ άι·δψ); μου άι·ιιστιjσαι 
τό δι·ομα τοϋ άδεί.q:οϋ αύτοϋ έι• 
'Ισρaι}ί.ιι. ~ητηΟείη δ' άι• έι• τιp 

20 τό:τφ καί τί; ή γε~οι•σία καί 1} 
'). " , t\ , β , • • 

:τ.·υ .η εφ ψ' aι•a αιι•ει ιιη γυι•ψ 

i.έγουσα τά γεγραμμέι•α. οτι μέι• 
σiJJ• σεμι·όι· τι εlι•αι καί αίδοϋ; 
a~ιοι• χρι) :τ.ε:τ.είσ{)αι :τ.άι•τα ι•ό,ιιοι• 

25 έ:τ.αγγεί.i.όμει·οι• εlι·αι fJεοϋ ί} ,ιιι) 
όι•τα σηll'οι• μ ι) εlι·ιιι ι·όμοι• fJεoiJ, 
:τ.ύ.; ό μ ι) ;ιάντη άσύι•ετο; όμοί.ογι} · 
σαι aι• · εί δέ εύρίσκομεν ιjμεί; τύ 
τοϋ ι·όμου τούτου σηll'οι• καί αίδέ-

30 σιμοι• ή fi)J. :τ.ρi~τοι• μέν ό θεό; 
άι· είδε{η καi ό Χριστό; αύτοϋ, 
μετii. δέ ταϋτα καί ό κατά τι)ι• 

COI'UIIl alίφιatcιιus cxrJanCΙiltl>'. 
qιιacι·ο cι·gu. φιac sit lιιιcr: ιηιιιϊeι· 
una ct / cιui,. dιω 
fratι·cs, cιuω·uιιι ιη·ίηιιι,.; f4ιιiclcιιι 
Ιιa1ιιιίt ιιχοrι·η1 ct frιΙ<·tιιιη ΙΙΟΙΙ 

rcliφιit cx cn, altcι· ιιutcω ιnω·tιιί 
fι·atcr, qιιί acceιιit caιn et gcnc
ι·ayίt ex ηοιιιίιιc ιnortui; c,t 
quis cst illc, φιί 11011 nιlt 
>•acciι>cι·e uχοι·cω fl·atι'Ϊ:.; sni 
et propterea •Ψοrηιη senioril>us·· 
excalciat eιιιη ιnnlieι· c·alciaιncn

tuιn ιιnιιω ct exιnιit in facieιn 

eius, ascenclens , ncl ι>οι·taιη' ct 
dicens: nnon nιlt frateι· Yiι·i 
nιei sιtscitare ηοιηeη fι·atι·is sni 
in Israelιc; et qni sunt seniores 
et qηae ι>οι·ta, ad quanι asc·enclit 
>ιιnιιlicrcc illa. 

10. 21 Ygl. Deut. 25, ί - 12ff Ygl. Deut. 25. u - 16 Deιιt. 25, ί 

32ff Zu dem Agraphon Ygl. Harnack τu. 42, 4, 40 

1 'ό:τοίόv γέ Koe, ygl.lat. ώ; οίόv τe 
)lH .ι:> (ώv) ... (έστι) κι nach 
Diehl Koe, ,·gl. Iat. 6 δεύτεeοι• κι, 
,·gl. S. 6ί 4, 18 δeύτεeο; )! Η 1:> καί 
<Η 20 καί2 + quae lat. 2:> έ:ταγ-
γεί.όμει•ον :\Ι 30 6 < Η 

Origeoes Χ 

3 (qui,.. Koe, ygJ. gr, 
pit] lat. la,; i.αβιί.ιι• Dielιl 

<GL 

43 

ί acce· 
14 et 
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γραφήv ονομαζόμεJ•ος δόκιμος τρα
πεζίτης καί είδώς »πάντα« δοκιμά
ζειν καί το μεν »καλονιι κατέχειι•, 

ά.-τέχεσ{)αι δε >>Παντος είδους ποι'1J· 
5 ροϋιι. φέρε οδν το προκείμει•ον 

:-ιρόβλημυ. Ι'ομικον διηγι]σασeαι {)έ
λοντες' έπικαί.εσάμει•οι τον εlπόι•τα . 
»ψfJέγξομαι :r,ροβλήμυ.τα a;τ' άρ

χιjςιι, ε'ί;τωμει· »Καλοι•ιι μΕ.ι• εί (κα-

10 τέχομει•) τά ύ::τ' αvτοϋ διδόμενα. εί 
δΕ fΗί γε τa ύποπίπτοπα ΊJμίν εlς 
τον τό;τοι•. κριι•εί δε ό έντυγχάι•ων 

τοίς λεχ{)ησομένοις. 

Δοκεί δ ή μ οι κατa μίυ.ν διιί-
Ηί γησα γvl'l} εlJ•αι 1j τοϋ άνfJρώπου 

φυχιj, γαμουμέι'1] πρότερον μΕ.ν τιμ 

τοϋ ι•ό,ιιου γράμματι καί μή τεκJ•οiiσα 
έξ αvτοv, δεύτερον δε τιp πι•εvμα

τικιp ι•όμφ καί f~πο τούτου καρ::το-
20 ψοροϋσυ. καί Ι γεη•ώσα καί μι) 

aφισταμέ1'1] έιι τιp γεγεJ•ι•ημέι•φ τιjς 
:τρd; τον aποfJω·όηα αύηj j•όμον 

γράμματος τιμιjς. καί τάχα έκάστη 

ι] έσομέ1•η μακαρία ψυχι) καί τ ρο-
25 πικώς ( λεγομέ1'1)) γυvι) :-ιάντως γα

μείται ;τρότεροι• κατa τaς εlσαγωγa; 

τψ τού 1'όμου γράμματι, δς ά::τοfJηί
σκει προκοπτούσης ηjς γυJ•αικος 

φυχίjς, ϊν' αvτι) τού σεμJ•οτέρου καi 
30 τεκι·οποιοϋ έ::τιτvχn γάμου, οτε ))σω

fJιjσεται διa τijς τεκι•ογονlαςιι, έπaν 

τα τέκ1·α μείJ'n »έν πίστει καl 
aγά::τn καί άγιασμιp μετά σωψροσύ
ι·ηςιι, ov σω{)ησομέι·η προ ηjς 

35 τεκJ•ογοι•lας 1} χωρίς αύτιjς. τέκ1•α 

2ff. 9 Vgl. Ι. Tl1ess. 5, 2lf - S Ps. 77, 2 - 30 Ι. Τίιη. 2, 15 

:J μiι•] + πρόβλη πa 9 <κατέ-
χομεv) ΚΙ 2;) <}.εγομέvη) Diel11 Koe 
28 προκο.:'tτούσης + ad 1naiω·a lat. 

s. 676, 22f 

ίst zιι gι·. Ζ. 23-28 parallel 
lat. S. 676, 18-26? 

816 
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δi τιj; γυι•ιιικιj; ταύτης ψυχιj.; α:τ.ο 
τοϋ δευτf!!οι• ιlι·ι~gι);, τuιj :τ.ι•Fι•μιιτι

κοίi ι•ιίμου, τι.ί κιιτ' ιιι1τύι• έστιι• i!{!γιι. 

άι)f·ί.ιrοί διj '/)ύιJ. · κιιί ιi:τ.ιjμιιί; μητψ); 
:; διιιι•οίu; γειΨιύμαuι οί δl:ο ι·ύμοι ***, 
οϊτιιΨς άεί κατοικοfσιι• >'έ:τ.ί τι) 
ιιι;τιίιι · οι! γιί!,Ι κεχιu!,Ιιστω ύ 

οίκο:; ιιι~τi;-JΙ' ά:τ.' ιiί.ί.ιίί.οιι•. άί.ί.' 

·uι)ε λιι οίιι ε'/ σι καί ιλμ'f ι)TF!!fLΙ αί 
111 t)κδοχαί <~ι:; έι• οί'κψ iι•ί τιp :rε!!ιf:

χοιτι rιvτoi·; γψJ.μματι. 

I ,; 

30 

6f. 26 Ygl. Deιιt. 25, 5 

-! δή (διlο) ΚΙ Koe, ~-gl. lat. δέ 
:\Ι Η ο *** Koe, ygJ. lat. 6 ιlεί 

ΚΙ, ~·gl. lat. Ζ. 11 καi :\Ι Η 9 ιlδε).rrol 
Diel11 ιlμφότεροι l\1 Η 10 ένί Koe, 
~·gl. lat. τινί :\1 Η 

ιlιιο ίgίtιιι· ι·ι·ιιtι·cs ~ιΙΙJt, 

JΗ'Ϊηιιιs φιίιlcιη ~ennu le~is, sι:
cιιηdιι8 :ιιιtcιιι cnιιιgclii sι·ι·ιηu. 

lιos :ιιιιlιus IllHt ]>ιψeι·ίt ~-;:ψicιιtia 
ιη:ιteι· ct ιιιι:ι cos sCΙιψcι· lιnlnιit 
ιlοιηιιs, iιl cst cιιιlcηι sι:ι·i ρt ιιra 

νctci·is tc~tωιιcιιti, ct .. jιι iιlir>stιω•ι 
lι:ιbitaYcι·nnt scnψcι·. 

i11 ηι!ΥcΒtιι atιteιn l~hι·isti ιnor

tιnιs c:>t f"ratcι· IJI"ΪUI". ω c:;t 
:;crιno lcgiι;. cx cu φιοιl cΥacιι:ιtιιs 
pcι· 110\'ΙΙΙΙι tcstaιne11tnnι inι·itus 

faι·tιιs cst. ηιιιlίcι· aιιtcιn ι;eι·ιnonis 
illius est οωηίs ιιηiιηa Yel s,γιιa

goga, ψιac ρι·ίιιs fιιίt su1> lege: 
ψιalis fιιit aniιna Paιιli Yel Γetι·i 
ceteιυι·ιιιηι1ιιe cx }JOI>nlo illo. oιn
His aιιte111 aniιna ι·ecta, qnae fιιit 
ωnatι·ix seι·ιnonis illiιιs et nιlt 
ηιeηιοι·ίaιη illins et nonιen a tπιιl 
se senιper senτaι·e. ut ηιηηqιιaηι 
ιlesinat ιliι~ί ιιχοι· illiιιs, 11011 ef
ficitιn· J>foι·is" ιιχοι· alteι·iιιs t>eι·e
gι·ini et extι·anei Yeι·bi cιuod non 
aιlpι·opinqιιat ωeι·egι·innnι anteιn 
et extι·aneuιn est onιne Υeι·bιιηι 
gentile, φιοιl longc est a geneι·e 
legis ιlei), secl acce}>it t;ίbi νίrιηη 

C\'angelicιιnι seι·nιonenι, fι·atreιn 

Yiri sιιί ιlefnncti atque })l'Ο}>iη
qιιιιιη secuηclunι genιιs ιliΥiιηιηι, 

2;) f non efficitιιr foris ιιχοr alt.e
J'iιιs y* efίicitιιr uxor fratris alteriιιs 
non L 31 acciι)it Β 



676 Origenes, l\IattiJiίuserkliίrnng l\Iatt)1. 22, 23-33 

5 

καl δρα εlιο} τοϋτο δηλοϋσ·Οαι δ-ύι·α
ται lκ τοϋ >>ιΪν δέ κατοικώσο• άδεί.ψοl 

10 έ:τί το αvτόιι. εlτα έξ1jς έστι' J1Καt 
ά:το{)άνυ είς έξ αύτώJ•, σ:τέρμα 
δ ' ' ;!; ' - " ' δ, ε μη ?ι αυτφιι, α κατα υι·αμιι• 

διηγησάμψ. ίδωμεν δέ καί τό ,,οίοκ 
lσται ή γυη] τοϋ τε1Jι•ηκότο; έξω 

15 ά1•δρί μ1] έγγίζοΙ'τιιι, καί τί; μέι• 
γυι·ι] ψvχή :r;αραβαίι·ει τούτοι• τοι• 

1·όμοι• τίς δέ τηρεί. 
ώς έι• τοιούτοι; δι] τό:τοι; ύ:τοί.α,ιι · 
βάJ•ω μετά τόι· {)άι•ατοι• τijς κατά το 

20 γράμμα έκδοχιjς τοϋ ι·όμου καί τι]'~
άι•ατροπι]ν αvnjς η}ι• μέι• τιι•α ψι•χι]J• 

25 

ποιούσαν :ταρά η7ι· {)είω· έι•τολψ·, 
γv1•αίκα :τρότεροι• γει•ομέ1'1]1' τού 
τε{)ι•ηκότος καί έκείιψ :τιστεύσασαι·, 

30 >>έξωιι :τάι•τη γίι•ω{)αι τοϋ ι•όμου 

>>άνδρί μι} έγγίζοντιιι, οτε :ταρα
δέχεται ί.όγοι• αύτοι• (μή) έγγί
ζοντα *** ηj έκδοχ!} τοϋ γράμματα;, 

3f Ygl. Gal. 2, 16; Rδιn. 3, 20 

9 aν] έaν LXX 18 ώ;] ών ,·gl. 
etwa S. 500, 1 Elt 32 (μή) Hu, 
vgl. lat. 33 *** ΚΙ Koe, Ygl. lat. 

ut faciat natos ex eo, qnia ex pri
ore seι·nιone nullHnι potιJit faceι·e 
na.tιJιn, >>qιιia ex opeι·ibιJs legisιι 
ηeιηο inst.ificatHr. nati aιJtem 

nnιlieris de Υiω secundo opera 
eius sunt sancta. et ipsa est 
ιnιιlier serYans legis nιanda t.ιηη. 

et oιnnis IJHto aniιna in priιnor
diis sιιis IJI'ins accepit ,·er1Junι 

secιιndunι sinιplicenι histoι·ianι 

legis, qui sine dubio nιorietuι·, 

cuιn coeperit aninιa illa ad ιnaio
ra pωficere. et sic nιortuo 

simplici Yerbo spiritalioι·i iun
gitιιr verbo, qιιi est secnndιHn 
altiora nιysteria in scrίptuι·is. 

anίnιa aιιteιn, quae non servat 
legis nιandatunι, qιιae prius fuit 
sιιJJ lege, post ηιοι·teηι legis fit 
ιιχοr >>foris(( >>Yiro non adpropin
quantiιι, quando suscipit '·erbunι 
qιιοd non adpropinquat οηιηίηο 
legi priori, nec est secιιndunι 

9. 30 Deut. 25, 5 

1 qnia ~·* < L priori R G0 

19 accipit Β 23 et < L 2! spiri
taliori] spiritali G 2;) qιιi] qnod Β 
26 m~·steria altiora L 30 foris 
y* <L 



)lnttlι. 22, 23- 33 Τιιιη. Χ\ϊ[. 31 677 

ιlί.ί.ά :τάι-τ-η ιlί.Μτ!_Ιιω• (τοιιιfτtιι 

δΙ FitiΙJ' ιιί τrίιι· έπ'.!οδι}ξt•ιι· ψι'l.'ιί. 
ιιί; καί ιί lκι)υχιί τοίi κατι.ί τιjιι 
1•ιjμυι• γψίμμιιτο; f.τεί.t·ύτιι. κιιί ,..ι~κ 
'β , '{) - , ' ., ' ' , ' 

rι ε tJ!.''-'Ι ησιιι· τι:1 \αtΊ . •·Ε:rι το tιυτιι•< 
έκείιψ οlκοί'ι·τι γιψηΟ ιjι•ιιι :rι"Cυ

ματικιy ι·t)μψ, 

10 ιlί.λά τιι•ι >•έξω<< άμqοτέψl))' τούτωι• 

ί.ιJγφ 

καiμηδαμο);>•έγγίζοιηιικοιι·ωι·ιjσω). 

15 έτlρω• δi 'Ιj't'χι}ι• ·.'γιΨαίκι..ι είι•ω τι/ι·) 
•n•p- '{)' ' κατα tιtΌΙ' ιοι·σrιι• α:rο ι..ιι-υι•τυ; κιιι 

ιlι•ιιτρα:τέι•το; τοϋ :τροτέρου ι1ι•δψ);, 

ov βουί.ομέι•ηv "έξω!< γει·έσΟιιι κui 
"Uι·δρi μι) f.γγίζω•τι·ι, άί.ί.ά γαμου-

2U μέι·ηι• 

25 

τιp i).δfi.ψp τοϋ τετεί.εvτηκότο; καί 
>έ:ri η) αύτο« αvτιp οlκιίσω•τι, ότε 

ι:ό ιlδεί.qο; τοϋ άι·δρο; uύτij; 

εlσέρχεται :τρό; αύτι)ι•ιι καi γίι·εται 
lι·δον τιj; ψυχιj; αvτιj; κιιί ί.αμβάι·ει 
··αύτψ· έαυτιp ci; γυι·ιιίκα•< καί 
συι·οικεί αύτιj τfi ψvχ!Ί έ:τί μακα-

sι•ιι,;ιιιη cίιι:::. ,.:ι•ιl οιωιiι10 Ιιιιlιι:tιιr 

eχtι·ιιιιcιιιιι (et tnlc,; :;uιιt fιιιωι:,; 

ιιιιίιιιac lιncn~t ίc:οηιιιι, φιίlιιι,; ,;cr
ιιιο φιίιlcιιι lcgis ιιιιtίφιιιc lllor
tnιι,; e,;t. ιιοlιιcι·ιιηt· aιιtcιn Ycl'tJo • 
ηιιiJcι·ι· !ψίι·ίtα\ί, φιοιl scιιψer 

lιaiJita\·cnιt .ίη ίιliι),;ιιιιι· 

(·ιιιιι legc anti(ιun ι;ιιb ιιηa cιιrlcιn
φιe (Ιοιιιο cίιιs(\('ιιι sc:ι·iιJttιl'ae, 

secl ιιιφsι•ηιιιt alic:ιιi cχtι-ιωeο 

Ycι·IJo 

et ηlίcιιο tιιιn ιι ιιο,·ο qιιηιιι a 
Y<'tι'l'c te:::taιneιιto 

ct nιιιιιφιaιη ei,; ηιlιη·ιφiιιqιιaιιti). 
c:nnι aιιteιn ιιιιίιηa ι·eι·ta (ιnortιta 

,;ίbi ,;ί('l)t clίχίιηιι,.; l~ge) ac·ι·eρeι·it 

,;ιψer :-;c _,ι; 

e,·angelic·ιιιn Υeι·bιιιη 

fι·atι·eιn (}efnnctae legis, tnnc fι·a
teι· ιηοrtιιί, 

lιor est \'eι·bιιιη ιιο\"ae legis, 
.• iιιtι·at ι a(l aniιnaιn illanι et fit 
i11tιts in ea et a('(:i}Jit ,,jllaιn si!Ji 
ιιχω·eιηιι et rolιalJitat aninιae 

:ϊff. 18ff. 2~ff Ygl. Deι1t. 25, 5-6 Ygl. Rδn1. ί, 14 

2f ;;ο)!Η, ,;oweit iιΩiιlieletzten 
Zeilen auf fol. 106r nocl1 zu Jesen ::;in<l 
2 αί] oιι~nes Ja t. 5 ~άεί) Koe, ,-gl. 
Jat .. u. S. 6ί 5, 6 1:) /;ιιΨαίκr.ι είι•αι 

τιjι•; Dielιl, ygJ. S. 6ί6, 28 1 ί άι•δgό;] 
lege Jat. 22 τετεί.εvτηκότο; - legίs 

lat. 23 ό'τε] '~ie S. 6ί6, 31 6τι :\Ι 

lat, Jas τότε 24 τοiί + ιι~orttιi lat. 
2\J έ:ri + otιιni Jat .. 

:ι nolnennιt χ* yoJuerunt ρ I 
n'ι·bo] Jat. Ja;; ίΔγφ st. J•όμφ 

ι:J n·teι·i G• Β 
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- " ' 'β '}, ρισμφ αυτη;, ατε κατα το ου .ημα 

τού fJεoiJ γαμουμέι·η; τιp δευτέρφ 

καί πι•ευματικιp ι•όμφ. »το δέ παι · 
δίοι• a EUI' τέκηιι κrιί γει·ι·ιίση 1j 

5 συι·οικι}σασα τιp δευτέρφ καί πι·ευ
ματικο,_) άδεί.qιp ψυχι) γt•n}. 

καΟiσταται »Εκ τού όι·όματο;ιι του 

10 άδεl.q:ου αύτου »τοϋ τετεl.ει•τηκό

το;<<. καl γlι•εται ούκ lκ τοϋ προ
τέρου μέι• όμώι•υμο; δέ τιp :τρο
τέρφ . οι•ομα γaρ τιp γει•ι·ι}ματι ΕΚ 
τοϋ :τt'Fvιιατικοϋ t'ό,ιιου έστί τΟ 

15 δι·ο,ιια του τετελευτηκότο;, 
EΠFt κάκείι·ο; Εκαί.είτο ι·όμος (ι·όμο;) 

fJεov. καl ov χρ1} γε Εξαί.είq:εσΟαι άπο 
του διορατικού καί ά.i.17fJώ; 'Ισραι)ί. 
»το δι·ο,ιια« τού ι'.ιποΟω•όι•το; ι'.ιι·-

20 δρό;, κύ.ι• αύτο; Εξαί.ειq:Ο[j. 
32. Ταvτα μέι• ο.γ,. Εκ μέρους 

εlρι}σΟω περl του ι·ήμου. fJεου δέ 

1jμίι• πάί.ΙJ• ή καl μiiίJ.οι• χρεία, ΕΙ' 
Χριστιp ιrωτίζοι•το; τοι• I'OVI' 1}.ιιώι· 

25 :ιρο; Οέαν 
- ~t- ,, ' \ β ,. 

τω ι• ε .. η;. »εαι•ιι γαρ η ι η ουι.ηται 

(q.ησlιι) ό ϋ.ι•Ορω:το; ί.αβείι• η)ι• 

γvι·αίκα τοϋ ι'.ιδεί.q:ου αύτοϋ, καl 

ι'.ιι•αβι}σεται 1j γυι•ι) τοϋ άδεί.φου 
30 αύτου E:ti τι)ι• πύληι· lπl τι)ι• γε· 

ρουσίω• καl Ερεί:ι τa Ε:tιq:ερόμει·α. 
καl πριϋτόι• γε παραη}ρει δτι, ε; 

illi in ωηηί beatitιιdine eins et 
cx ca frnctifi<·at. »et infans qni
cιnnqιte natns fuerit« ei, 

id est opus quodcu1nqne factιιnι 
fnerit ei bοηηηι. 
efficitιn· >>ex no1nineιι fratι·is »11101'
tni«; et qna1nvis non sit ex lege 
natιnn, t.aιnen noιnen bainlat 
legis p1·ioris et <licitιtr opus illu<l 
gene1·a tu1n ex lege dei. et nωnen 
legis <lei no1ninatιn· in opere ilio 
bono, 
qιιoniaιn et· illa lex dei lex ,-o
cabatιn·, et non <lel(eri deb)etnr 
»ηοιιιeη« legis illins ab ωnnibιιs 
O})C1'il)tιs ani1nae sanctae. licet 
sit ipsa. e'·acuata. 

32 .• 

Seqnitur antenι qιιο<l ait: »si 
anteιn nolneι·it lιοηιο accipeι·e 

ιιχοreηι fι·atι·is sni, ascendet uxor 
fratris eius ad poι·tanι a<l seniores 
et <licet« φιae scriι)ta snnt dici. 
et ιη·iηιηιη ''i<le. quantdiu qui<le11l 
et nnιlier faciebat, quod pι·aecep-

3 Ygl. Rδm. 7, 14 - 3ff. 1!1 Ygl. Deut. 25, 6 - ιs Ygl. Register -
26 Deιιt. 25, 7 

4 γει•ιίσιι )1" ιj Ηιι καί :\Ι Η 

ι6 (ι•όμο;) Koe, ,·gl. lat. 1 ί ά:τό] 

vπό Η 26 γaρ] αtιte1ιι lat. 

ι illi χ* illins (] 1.1,1 ιΟ mortui 
fratris G ι3 dei χ* < μ ι ί clel(eri 
deb)etιιr Dieill, Ygl. gr. ιs omnibus 
oμeribιιs ~·* oιnni opere L 30 clici 
Ga Β L de eo R αc 
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οσοι• (μf:ι•\ ;ω{ ιί γVJ'ΙJ ιτuίΗ τr./ ι~:ι;,; 

τuί! ι·ύμου :ι:ροστεταγμέι·οι•, ;ω/ δ 

l!.Ι'ι/ρ εiσιcοι· :τψ1; aύτι/ι· σι'Ι'Φr.ει αvτιϊ 
;ω/ ετεr.ι·ου ε~ αυτιμ;. ίί.ι·Ο[!rι;;το:; 

5 ovr. ε/'gητο ι.ίί.ί.ά >:άδεί.rrο;« r1ι·δψ1; 

τιj; γt·ι·αικά; · δτε δi ού βούί.ετω 

>-i.aβεϊι• τι/ν γvι·αίκα τοϋ άδεi.rιού 
αι~τοί!ι< καί >>ού fJέί.ει άι·αστιjσαι 

τού uδεί.q:όϋ αvτοϋ το uι·ομu. iι· 
10 Ίσgαιίi.•·. r.ai καl.ούμει·ο; t':"ιu τιj: 

γεgοι•σίu.; ιιτιj; :ι:όί.εω:,« Ι.έγει · >•οι~ 

βούί.ομυ.ι Ι.αβείι• αvτι)ι·« 

κιι/ άτψούται ύ:ι:οl.t~ό,ιιει•ο; ιιτό ύ:τή

δημα« καi iμ;ιτύεται nεl; το :τρό-

15 σω:ι:οι·« ά:ι:ο ηj; γυι•αικό; καi μετο

ι·ο,ιια.,εται, ίι·α >>το ϋι·ομα αι;τοί!« 

?ί ι:[ ό] οlκος τού ύ:τοί.vΟέnο; τό 
ύ:ι:όδημα«, 
τόη <ούκέτι άδεί.q-ο.; άί.ί.') >ιu.l'f)gω-

20 :το;« ί.έγεται · οίοι·εί γάρ διά μiι· τιj; 
τηρι}σεω; ι τού ι•όμου iί.έγετο 
αύτiJι το >>iγuJ εί:ι:α. {)εοί iστε <καi 

t•ίoi) ύψίστου <:ι:άι·τε; )« · διά δέ 
τού τά iι·αιτία τι~ γόμψ :ι:οιείι• 

25 οίοι·εi iί.έγχεται ύ:ι:ο τού Ι.όγοv 
q-άσκοι•το; :τρο; αύτύι· · >ιύμεϊ; δέ 

ιίι; aι.fJρω:ι:οι a:ι;ο{}ι·fισr.ετε«. 

30 
καί :ι:ρόσχε; εl δύι·ασαι ι·ωjσαι 

tunι ci fucnιt cx lι·~c, ct ,-ir in
tran:; acl cιιιη Ιιιι!Jίtιιlιat cuιn cιι ct 
gcncrιιiJat cx ea, ιωιι rliι·ciJ:ιtιιr 
Ιιοnιο, scιl >;fι·atcrι• ιlcfιιncti: cιuωι-, 
clo ιιιιtcηι non nιlt nacciι)en~ 

ιιχοι·cιη fratris sui ΙΙcc >•Υιιlt 
sιιscitιιre fratι·is sui ηοιηcη in 
Tsι·acla. ct Yoι·atιJs η scnioι·ii)US 

ι>ci,·itatis" ··ιlixcι·it: nolo caιn !Ί(·
ci })CI'C<<, 

tιιιιc inιn non clicitιιr fratcr. secl 
l1oιno. ιιtι)ηta qιιaιndiu qniιleιn 

quis facit. legis ιηaιιclatιιηι. cliι·it 818 

ad euιn scriιιtω·a: > cgo clixi: 
clii estis et filii excelsi onιnes· . 
si antenι <Iegeω ·, μι·aeteι·iel'it, 

dicitnr eι: >>Yos anteω sicut lιo
ιnines ιnorielllini«. 

ι)ropinqιnιs autenι qιιi non Υιιlt 
accipere fratris sni ιιχοι-eηι, lιa

betιΙI' 01nnis lιaeresiacns senno, 
qnonianι 

;> Ygl. Deut. 25, 5 - if Dent. 25, ί - llff Ygl. Dent. 25, 8-10 

19 '"g). Deιιt. 25. ί - :!2 Ps. 81, 6 - 26 Ps. 81, 7 

1 (μf:v) Koe, Ygl. Iat. 1;) ύ:τό v 

1i [ό] ΚΙ, Ygl. LXX ιι. S. 683, 17 
19 (ούκέτι- άί.ί.' > ΚΙ Koe, Ygl. lat. 
19f λέγεται avo; Η 221 (καί ι•ίοl> ύ. 

(:rά~·τε,; > Koe, Ygl. Iat, 2:3 ύψlστοι• 

έστε :\1 I ιnp{στου] < Η 2;> ί.ό;>ου] 
ι•όμου )Ι 

21 qnis ,γ* < L 24 (legeω) 
Dielιi, ,-gl. gr. 30 Iιeresiarcus 

S. 682, 12 Β L 
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μετU. τόι• Οάι·ατον τιjς έκδοχιj; τοϋ 

γQά,ιιματο; εlι·ω ϋ.ί.ί.ψ (τιι·ά) έκ
δοχι)ι• τοϋ J•όμοv διημαρτημέι"ην κul 
ού :τι•εt•ματικι)ι• ovδi ύ.ι•ε:τίί.ηπτον, 

5 :τί.ι/ν η/ι• γέι•εσιι• έχοvσω• ( έκ τοϋ 
ι•όμοv) 1},ιιαf]τημέι•ην μi~· ύ.:το δέ njς 
ύ.rrορμιjς τών έν τιp ι·όμφ γεγραμμέ
ι·ων ύ.ρχο,ιιέι•ηι•. κul 

10 ού βοvί.ομέι•ην »ύ.ι•ασηjσαι τό όι•ομα 
τοϋ ά.δεί.ψοϋ αύτοϋ<ι καl τιμijσαι τό 
δι·ο,ιια τοϋ ι•όμοv. ού βούλεται δέ ή 
τοιαύτη έκδοχι) 
:ταραί.αβείι• η)ι• γvι•αίκα τοϋ ά.δεί.-

15 φοv uύτοϋ ψvχι}ν · ούδi γάρ Οέί.ει 

καQ:tοq:ορijσαι έ:τl τι~ δοξάσαι τό 
ϋι•ομα τοϋ τε1Jι•ηκύτο; ά.δεί.φοϋ. διό 
ιj γvι·ι) ού κάτω έστηκεν ιj έτοί,ιιη 
τιμijσαι τον πρότερον ϋ.ι·δρα αύηjς, 

"0 ~Λ ':I ' ~ β # ' \ \ '"" \ \ ~ αι.,.α α~·α αιι•ει »ε:tι τηι• :τvι.ηι•« και την 

είσοδον τijς :τόί.εω; έαvτι}; έχουσαν 

κul »γερουσίω•ιι. 

25 καl J•οείσfJω ταϋτα γιι·όμενα κατά 
η)ν έκκλησίαν καl τι]ν εlς αυτην 
εlσαγωγι)ν κul είσοδοι•. 

'Ελέγχει ούν 1] γvνι] τόν ιο) 
βοvί.όμει•ον ϋ.ι•δQα καρ:τοφοριjσαι τόν 

30 τοι6νδε ί.όγον καl ί.έγει · »ού {Jέ).ει 

ό ύ.δελφός τoiJ uι•δρ6; μου άνασηj-

I>ost ιnorteιn legis facta est al
tei·a quaedanι t-raditio legis er
rat.ica et non spiritalis neque 
vera, quae quaιnvis sit perversa, 
tamen generatinnenι habet ex 
lege, quonianι ex occasionibus 
eoruιn quae dicunιur in lege 
sumit origineιn, et 
ideo dicitur >>hωno« propinquns 
nolens »suscitare nonιen fratris 
sui« et l10norare noιnen legis. 
l10c autenι veι·bιnn 

cuιn sit pravunι, 
non vult accipere ιιxorem fratris 
sni, aniιnanι rectanι, ad fructi
ficandum et reparanduιη nonιen 
legis. propter quod mulier illa 
non deorsunι stat, quae parata 
fuit l1onorare virull1 suuιn prio
ren1, seιl ascendit »acl I>ortaιn«, 

cle qua scriptιHn est: »l1aec porta 
clωuini, iusti intι·abnnt in eanι«, 
et ad seniores civitatis ilJius, 
id est ad presJ>yteros ecclesiae dei. 

Et convincet ιnulier ver
bmn illud pravuιn, qιιοd non vult 
fi:uctificare secundunι legem dei, 
et dicet: >>non vult frater viri 

10. 20ff Vgl. Deut. 25, 7 - 22 Ps. 117, 20 - 30 Deut. 25, 7 

2 (τινά) Diehi ΚΙ Koe, vgl. Iat. 
4 ού] ούδέ Η ;) έχουσα l\1 I (έκ τοiί 

νόμου) ΚΙ Koe, ,·gl. Ia.t. 8 άeχομένην 
ΚΙ, Ygl. Iat. έρχομένην )Ι Η 10 βοv
i.όμει•ο; Koe, Ygl. lat. ι.> ψυχήν+ rec

tan~ Iat. 19 αύτιj;; < ){ 21 έχοvσαν 
Koe έχού111ι; ){Η 29-31 liι•δρα- μου 
<Η 29 (κατά) τδν Koe, "·gl. Iat. 

3 et non] neque G 16 re-
parandum] Ι. honoranι:Ium ? Diehl, 
Ygl. gr. 22/23 vgl. gr. S. 685, 1 if 
29-31 qιιoιl-dicet γ* dicens L 
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σαι τι) iiι·ομα τοu 

lι• '/σψιιίί.a. 

ιlδε ί.ιf υ ϊJ ιιι~τοίJ 

5 f·ίτrι Μί j'ΕΙJΟ'Ι:σίιι τιj; :rιjί.εω;•ι 
lκεfι•Jι:. t~ξετύ.::οt·σα τι)ι• τοιοvτοι· 

a1'ό1JU. :τvι•tJύ.ιηι.ιι t·i dί.ιμ?ι':Ί:, ov 
βούί.εται. 

10 

15 

d:τοκgιι·ιιμέι·ου όi έκείι·ου το μ ιj 

βούί.εσΒαι, :τgοσέgχεται ιιί:τιz :r!:Jo; 
τοι• μι) βουί..ιιΟέι·τι.ι lξιιι•αστίJσαι 

20 σ:τέρμα τιp dδε).rμp αvτοv, καi l:rί 
τιj; γερουσία; iί.έyχει αι'·τοι• κι.ιi 

dτιμά:ει v:rοί.ύοωι.ι .φ) ύ:τ.όδη,ιιιι 
' - \ ~' \ , ' I 

ιιι-τοι· το ει•ιι. και σκυ.ϊει ει• του-

τοις διa το ))/.ι-σαι το ι':τ.όδημα 

25 εκ τώι• :τοδών σουιι εigημέι·ω· :τgο; 

.llωσέιι καi Ίησοvι• καΙ το η( ov> οvκ 
εlμί lγw ϋ.ξιο; ϊJ•α λύσω τοι• ίμάι·τα 

του v:τοδιί,ιιατο; υ.vτοίJ•ι, γεγgαμ
μέι·ω· lν τcp 

30 κατa Λουκaι• καί < έι• τιp > κατu 
.llaρκον καί εν τι~ κατu 'Ιωάι'Ι'ψ, 
μιί:τοτε ού ταvτόι• εστι το ί.vσαι το 
ύ:τόδημα τιp δ:τοί.vσαι · ού γaρ 
v:τολvσασΟαι κεί.εύεται .l!ωσιj; 1] 

35 'lησοvς, ούόi '/ωάιΨη; :τερί τοίJ 

σωnjQo; ι'bι·όμασε το v:το, !ί.ί'σαι 

ιηι:ί κιι,.;citιnc nωncn fι·:ιtι·is sui 
ίη [,;ι·acl·•. 

φιi cniιn ωιιtι·ηrίη ιluι·ct lc).(i, 
ιιοιι ,·uit :;ιι:-;ι·ittιι·c· :;cιncn lc,!!is. 
itn ·scnion~s c·iγitatis illiιιs i;ιtcι·-' 
nψant \'Ϊι·uω illιιnι talcω ,j n~ι·c 
l!ΙΙ)} \'U)t -

φιιιηclο cιιiω sac·c]'(lotc.:; (}ίsι·ιιti

η:ιt \'cι·lιa ιlo,!!IΙΙntis alicuius, φιa:;ί 
intcιτιψ:ant illιιιl -- ct cuιn iιι\'cnc
I'ΪΙJt C\I!Jl ψΙΪ Jeι:ri ('()Jltl'aJ'Ϊa lH'U· 
fitetιn·, νiιlctω· dogιna illιHl sCiιio

I'ilnιs <lω·c re:-φοη:;ιιιη ct cliceι·e 

φιia nolo ac·ciιJeι·c eaιn <ιuac 
fιιiί lcgis. 
cιιιn eι·go illc I'C::i})Onclcι·it nollc 
se, accedit aιl cιιιη aniιna sancta 
et sιι lJ 1η·aesentia seniω·uιn < con
Yinc·it et-. excalciat eιιω »calcia
ωentιιω eiιιs ιιηιιω· ct ignoωiniat 
eιιω. et νiιle in his ex eo qιιοd 

alihi scri}Jtιnn est: >'solνe calcia
ωcnta pe<l ιιω tιιοηιω« ad .'IIo~·sen, 

et itenωι in eνangelio clicit: ))cuiιιs 
non sιιιη clignιιs ego solYel'e cal
ciaωenta pednιn eins,.·, 

ne fω·te non sit lιoc i}1suιn solYeι·e 
calciaωentnnι et excalciaι·e. nec 
eniω exι·alcial'e iιι betιιι· .'IIo:yses 

nec Iol1aunes de 
salvatore Ioqιιens excalciaredixit, 819 

;J Ygl. Deιιt. 25, S - :?:? Ygl. Deut. 25, 9 - :?! Εχ. 3, 5; .Jos. 5, 15 -
:?6 Lnc. 3, 16; .:\Inrc. 1, ϊ; Jol1. 1, 2ί 

:?6 (οίο) ΚΙ, ,·gl. lat. 30 (έν nf.ι) 
Koe 36 ώνόμασαι Ha I v:ιο (ί.vσαι 

d).ί.ά το> ΚJ' ygJ. la t. 

6 ~i Yeι·e αa Β L ;;e Jιabere ·R si 

abe1·e ac 16 fnit] snnt Β 19/:?0 (con

Yincit et) Die1ιl Koe, Ygl. gr. 
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5 

10 

άi.λa τό) λϋσαι. οvτος OVJ' ό :τuρα
J'Ομώι· 

ούτε lξ /Jλωι• ύ:τοί.έλυται οvτε :τάι•τη 
15 ηj ύ:τοδέσει κεκόσμηται, άλί.' lξ 

1/μισείu; έκάτε!!οι• έχει. διό l,ιι
;ττύη >>tl; τό :l!!όσω:τοι• αvτοϋιι 1J 
~:τl τij; γε!!ουσία; έί.έγξασα αύτοι• 
γυι•ι} · έμ:ττύει γaρ 

20 

25 

:τiiσα ψυχι) τψ ov τεκι•ο:τοιοϋιη 

οvδέκαρ:τοφοροϋι•τιλόγφ, καl διa r:ijς 
άι•ατροπ1jς ύ:τοί.ύει rιύτόνl1· οί; πταίει 

καl >>ά:τοκριΟείσαιι λέγει δτι >>οί1τω; 
:τοο}σουσι τψ άι·Ορώ:τφ δς ούκ 

30 οlκοδομεί τόι• οίκω• τοϋ άδεί.qοϋ 

αύτοϋιι. 

καί :τρόσχις :τάί.ιν έ1•ταϋΟα δτι 

sed solYere. iste auteιn, qni contra 
legeιn agit, 
excalciatur. omne eninι ιlogιna, 
cιuoniam ex occasione ,·eritatis 
scriι>tnrarnιn nascitur, pleι·nιnque 
iιι aliqua quicleιn paι·te ,•eι·ηηι 

ιlίcit, in alia auteιn falsnm. in qua 
ergo ι>arte falsιnn dicit, iιι ea 
partc argnitur, et convictnm ab 
aιιiιna sa.nct.a excalciatnr a colore 
Yerisiιnili erroris sui, quo fuerat 
calciatns. et ideo onιnis lιaeresia
cus serιno 
nec ad ι>leιιuηι cxcalciatns cst 
nec ad ι>lenuιn calciaιneιιtis oι·
natιιs ***. pι·oι>ter qυod exι>uit "in 
facίeιn eius« coraιn senioribus nnt
lier illa al>renuntians euιn; 
expuere eniιn videtuι· 
ι>in facieιnιι dogιnatis erratici 
omnis aniιna in eo, qnod 

abreιnωtiat ennι et. abdicat. 
et Yere nisi al>ι·ennntiaYeι·it aηίιηa 
onιne clogιιιa ι>erYersnιιι, non 
potcst firιnit.er ''erbo nubere ve
rit~ιtis. 

et ιιrespondens dicit: sic facient 
lιoιηini, qui non aeι1ificat clοιηιιηι 
frat.ι·is sniιι. 

26f Ygl. Jac. 1, 18? - 28 Deιιt. 25,!) 

17 ή ΚΙ, ,·gl. lat.. καΙ l\1 Η 

1D iμπτvειι• γιίρ <δοκεί) Koe, ,·gl. lat. 
Uf argnitιιm )' I con,·iciιιm G 

11 Yerisimili χ* n•ι·isiιnilis ιι I 
qιιο fnerat calciatιιs χ* qιιο(l fuι'l'at 

cαlcia t.ιιηι μ 12 Ιιeι·esίαι·cιιs Β L 
16 *** ΚΙ, ygl. gr. t>X)Jιιet G 
18 eιιnι] ίpsιιιη L 28 (licit. R G 

dicet Β L 



l\lιιttlι. 22, 23 33 'l'or11. Χ\' Π, 32 683 

δεύτF(!ΟΙ' τι) iiι•D(!ω:ro:; ι;η•ύμασrαι 

ε:τι τοϋ ύ.,ιωρτύ.ι·οι·το;. νvι· δ' lίδη 

κιιί μ ιj υίκοδομυVJ•το; ))τόι· οίκοι' 

τοϋ U.δελrι οϋ ιιύτοϋιι. 
- .,. • β" , - \ , ,,.(J 5 :τα:; οιΨ ιι /.f::noι• τουrοι• τοι• UΙ'υ(!ω-

:τοι• ύ:τοί.υόμει·οι• ιlπιJ γvι•ωκrΊ:; και 
έμ:ττυύμει•οι• καl U.κούωι• u.ιΊτιj; ί.ε

γούση; · ηοϋτω :τοιι]σουσι τifJ U.ι•

{)ρώ:τφ, ο; οvκ οlκοδο,ιιεϊ τόι· οίκοι• 

10 τοϋ aδεί.φοϋ αύτοϋ((. >>:τάl'τα :τρό; 

οiκοδομ ι) ι'" τοϋ dι)εί.rοϋ :τοιείτω · 
εί γιlρ μι) οlκοδομ ιίσαι ητόι• οlκο1• 

τοίί U.δελrοίί ω)τοϋ(( ( ι·όμου ), ύπο
λvΟιίσετιι.ι ητο lι· 1):-ιόδημα" καi έμ-

15 πτvσΟι}σεται κιιl ητό όι•ομωι :τω•τr); 

τού τοιούτου >>έι· 'Ισρωjλ" :ταρu 

(:τύ.σι) τοί; όρώοι ηκί.φ?ιίσεται οΊκο; 
τοϋ ύ:τολυ{)έι•το; τό ύ:τόδημωι. 

"/δωμε1• δέ καt δεvτέρο.ι• εl; 

20 τοι• έκκείμει•οι• τό:τοιι διι}γησιι•. και 
έστωσαv δύο ι·όμοι U.δελq:οί, καΟ' 

οϋς ό μέν τηr:μίσα; τοι• :τρότεροι• 
οvκ ήν nliι·oμo; fJεοϋ((, ό δέ τοι• 

δεύτεροι• φυλάσσω1• έστlι• ηέιΨο-

25 μος Χριστοϋιι. καΙ ι•όει μοι κατa τι)ι· 
Χριστοίί παροvσίια τε·Οι•ηκέι•αι τόι• 

πρότερον ι·όμω•. ίlι•Ορωποι• ηj; τίϋι• 

U.ι•fJριbπων ψυχή;, έ:τεi μι) ηδεδό
ξασται τό δεδοξασμέι•ον έι• τούτφ 

30 τφ μέρη« πρότεροι• ηέι•εκει• τι7ς 

ύπερβαΙJ.ούσης δόξης" τιΊ; κατa 

οιηηίs crgo qιιi Yidet lιιιηc Ιιο

ωiηeηι cxcalciari a ιn11licl'C et 
cxιnιi ct auιliι·e ιliccntc111: ,,.;ίι: 

fιιcient οηιιιί lιoιnini, qιιi ηοιι 

acιlificιιt ιlοιηιιω fnιtris sui·, 
ηοηιηiιι aιl aeclificationcnιιι fΊ·a

tris facoerc ιlcl>ct. si a ιιtcιη non 
aeιlifiι·a v-cr·it >ιcloιnuιn fratι·is HUi'· 
lcgis, exc·nlciabitnΓ sinιilitcι· >Jtιηηηι 
cιιlciaιncntnnι« ct cxμuetnr et 
nnonιen ciιιs Yocabitιιr in Isι·acl· 
a \) oιnni I>UH Yiιlen tibιιι:; cιηη >•ιlo

nnιs cxcalι·iat.i calciaιncnt.nnιιι. 

1. 3. 8. 12 Deιιt. 25, 9 - 10 \'gl. Ι. Kor. 14, 26 - l~ff Deut. 25, lO -

23 \'gl. Ι. Kor. 9, 21 - 28 Π. Κοι·. 3, lO 

1 το ΚΙ ό ι&; ::\Ι Η 13 <νόμου) 
ΚΙ Koe, \·gl. lat. 13/14 ύ:ιοί.vfJήσεται 

+ sin~ilίter lat. 1 ί <πίiσι) Die111. 
vgl.lat.. \ όρώσι + eωιb lat. 20 τό
ποι•] ι•όμοι· Η 2ί avt'lρω:τov] Ι. ι'ίι•δρα ? 

ΚΙ, γg\. Rδιn. 7, 2: κιΙριοι• ? Koe, Ygl. 

Rδm. ί. Ι 

i aιιcliι·e αa Β L aιιιlit sί])ί R Gc 
11 aιιteιn] eniιn Koe, \·gl. gr. 
1.5 eίιιs] ιιnius eιιίιιsqιιe Dielll, γg\. gι·. 



684 Origenes, Mattl1ii.ιιser]{]iίrnng 

το δεύτεροι•. δεύτεροι• δε t•όμον τοίί 

Χριστού, άδελιμ)ι• όι•τα τοϋ :τρο

τlρου κιιl. διa .1/ωσέω; καl vίον τοϋ 
αύτοίί λόγοι•, δ; καl τον :τρότερον 

5 lγέιΨ'ησε. κατοικούι•τωι• ούι• τού
των τών δύο άδελφών >>έπl. το 
αύτοιι μάλιστα κατa τι}ν παροv
σίυ.ν ά..;;έ{}αι·ει• ό εlς έξ αύτώι• καl 
οvκ ιJι• αύτr'[J σ:ιέρμα. άλλά ή γvνι) 

10 τού τε01•ηκότο; μετά το1• t9άι•ατον 
τού :ιροτέροv άι•δρός, 1j ύπο 1•όμον 
ψvχt}, ού γίι•εται >>έξω άι·δρl. μ~) 
έγγίζοι•τιιι · lγγίζει γάρ άι•ι}ρ. ό 
τοίί εύαγγελίοv νόμο;, ιl>ς άδεί.qος 

15 τού άι•δρος τεΟι·ηκότος τι'[J προ
τέρφ ι•όμφ, κιιl είσέρχεται προς 
τι)ι• γvι·αίκα τού δ.δελqού. οίον ύJς 
έ:τl παραδείγματος ίδέ ,ιιοι τι)ιι 
Παύλου yιvχiμ• ,,ύ:ιο t•όμονιι, είτα 

20 διά Χριστον lξαγοράσαι•τα αvτον 
δ.:ιο τοv 1·όμου γει·ομέι·ηιι ύ:το τό 
εvαγγέί.ιω•. καi δρα εl μι) ά..r:έΟαvει• ό 
· · - n ,. - · 'δ· ι ω•ηρ της αvι.ου ψvχης, και ου ει• 

ιjττοι• δ.:τοΟαι·όι·το; έκείι·ου 1j γvι•ι} 
25 τοv τε·Οι7Jκότος OV γέγω•εt• »έξωιι, 

ώ; οίοι•ται οί δ.πο τώι• αίρέσεωι•, 
ούδi »aνδρl μι) lγγίζοντιιι. ό γάρ 
>>aδελφος τού άι·δρο; αύτήςιι είσί'jλΟε 

\ ' ' ' ,"\ β , ' :τρο; αvτην και ει.α εν >>αvτην 

30 έαvτψ είς γvι•αίκαιι καl σvι•cpκησεν 
avτfj, καl γέγοι•εν ό καρ:τος καi τό 
γέι'Vημα καl >>το παιδίο1•ιι καi το 

τεχΟiι• >>lκ τού όι•όματος τού τετε-

:\Iattl1. 22, 23-33 

6ff. 16. 25ff Yg1. Dent. 25,5 -19 Ygl. Ι. Κοι·. 9, 20- 20 YgJ. GaJ. 3, 13 -
321 Ygl. Dent. 25, 6 

1 τό] τόv Η 2/3 :rροτέρου (τού 
θεού) καl διά .1/ωσέω; (ι•όμου)? Koe 
7 (Χριστού) :rαρovσlav Koe 13 άvήρ 
<:\Ι 21 Ίενομέvψ ΚΙ γεvόμεvοv :\Ι Η 
33 τελευτηκότο; :\Ia 
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:Μιιttlι, 22, 23 33 Ί'οιn. Χ\" Ι 1". 3:! 

ί.ruτψ!f}το;ιι. κιιτιi. γaρ τι) ι· ΠΙ'Ε1'

μιιτικο1• J•ύμοι• τι) Fύιιγγfί.ιοι• όι·ο

μάζει :τάι•τι:ι, καί οvκ t~ξιJί.ειπται 

τό γ;·ο,ιια το·ϋ τετcί.ευτιικότο;, οπ 

5 fλιί).-vΟει• ό 1•όμο; τοϋ είιυ.γγελίοι• · 
:ταρa γι:L[.> τι;> άί.ηΟιι·ι~ '!σ(!ιιιjί. 
τηρείτιιι κιιί το οι·ομα τοv προτέροt•. 
τίς δέ μετa τιιϋτιι ό μ ή βουλόμtτο; 
ϋ.ι-ΙJρω:ιος ι>J.αβείι• τιjν γυι·ιιίκιι τοf 

10 άδελφού έιιvτοvιι ή ό έι• τιιίς αί(!f!. 
). ' ' β -' ' σεσι .ογος, μη οι•ι.ομεJ•ος τψ 

τιμ ιίσυ.συ.ι• 1f't1Χ1J1' τι) ι• :rριίτt·ροι• ϋ.ι•δριι 

καί την JΙ1'1ίμψ τοϋ προτέρου άι•
δρός πιιρυ.δέξασΟω ; καΟ' ού άι·ιι-

15 βαίι•ει 1J γυι•ι) του άδελqοv αύτοf 

»Επί τι)ι• πύί.ψ•ιι, πεeί i]ς λέλε-~τυ.ι 
το »αύτη 1J π·ύλη τοίi κυρίου, δίκαιοι 
εlσελεύσο1•ται έι• αύτfjιι καί άι·α-
β I :ι \ ' ι ' 
αι1•ει >>επι τφ• γερουσιαι•ιι κυ.ι 

20 διαμαρτύρεται περί τοϋ μιj βου

λομέι•ου »aΙ•αστιjσαι σπlρμα τι~ 
άδελφιp αύτοv έ1• 'Ισρω)).ιι μηδέ 
τιμ1'jσαι τοι• τοϋ Οεοϋ διa Μωσέω; 

' , ' ... ~ , ' 
1•ομοι•. ε:r:αι· οt.Ψ »η γερουσια« πυ-

25 01Jται τοϋ τοιούτου aι·Οριύ:του εl 
aληDij περi αύτού λέγει 1j γυι·ι) 
''β'). 'ξ - ' και ου ου .εται ε αι•αστησαι σ:rερμrι 

τi[ι aδελψ[J αύτοϋ, τότε :τροσέρχε
ται >>1j γvι•·ι)ιι τοϋ τε·Οι•ηκότος ιιέι•αι•-

30 τίον njς γερουσίαςιι καί ύ:τοί.ύει 
»τό ύ:τόδημα το ΕΙ' aπο τοΠ :rοδό; 

αύτούιι, ίι•α κaι• ?J ύποδεδεμέι•ο; το 
Χριστοϋ ο1•ομα, ύπολεί.υμέι·ος τε 
fi τό τού Οεού όι•ομα καί διCι τοϋτό 

35 γε ούκ έ1•δόξω; fJ·ύδέ aληΟιϋς το 

Χριστού φορώι• όι·ομα. έμπτύει δέ 
\ :ι ' • - I 

και »εις το προσω:τοι•ιι το·v τοιουτου 

685 

Df. 16. 19f YgJ. Deut. 25, 7 - li Ps. 117, 20 - 2! Ygl. Deut. 25, 8 -
2D ff Υ gl. Deut. 25, 9 



686 Origenes, ::\Iattlιii.userkliirung 

ι} γυνή καί όι•ειδίζει ώ; άνΟρώ:zφ 
rωτψ, καί ou βοvί.ηΟέι•τι {}εο:zοιη

Οιjι•αι έκ τοϋ καrJ:ιοrορi'jσαι · καί 
qησιν οϋτω πωοτl έσεσΟαι τi[J μι) 

5 οίκοδομι}σαl'τι ιιτόι• οίκω• τού άδεί.
qού αύτοvιι, τού εύαγγελικοϋ i.r)γov, 

δ; 1'ομικός lστι καl :τ.ροqητικό;. 
καl ϋ.ίJ.ο ?Jι•ομα ούχ iξeι ό μι) οίκο

δομί9ι• τό ?Jι•ομα r.ι.uτοϋ :ιαρa τοίς 
10 'lσr]αηλίται; ίj τοϋτο ότι ιιοικοςιι 

έστιι• οvτο;; ιιτοϋ ύπολυΟέι•τος το 
ύ:zόδημαιι. :ιύ.; οvν ό έι• αfρέσεσι, 

μαι.ιστα ταίς διακο:zτούσαι; τι}ι• 
Οeότητα καl τόν ι•όμοι• α:zο τού 

15 εvαγγεί.ίου χωριζούσαι;. καί.ιι•δού
μΕΙ"ος ιιοίκό;ιι έστι ιιτοϋ ύ:zοί.υ
Οέι•τος ύπόδημαιι, έμ:zτυόμει•ο; ιιεί;; 

:zρόσω:r.οι•ιι ΚUt ύ:r.ο/.υόμεΙ'Ος ιιτό Εν 
ύ:ιόδημαι<, 

20 Παl τρίτηιι δέ τοιαύτηιι ύ:ιό-
ι•οιω• είς τόι• τό:τ.οι• έξεδεξάμεΟα, 

ι}ιι διa βραχέωιι έροϋμει•. γυι•ι} μέν 
Ιί σοφία είρηται διa το ιιταvτψ 
έζι}τησα 1"Ι)μq:ψ άγαγέσΟαι έμαυτipιι, 

25 /ι}Ι•) καί έρϋ.ι• δεί κατa τόι• I 
εί:zόντr.ι. Σοί.ο,ιιώι·α · ιιlράσΟητι αύ
τιjς. καί τηρι]σει σειι. άι•ι)ρ δέ αuτιj;; 
δ σοq:ό;;. έaι• οi5ι• ό σοφό; μι) γει•ι•ι]
σας τιJ•a; έκ τής σοq:ίας a:τ.αί.λαγfj 

30 τοϋ βίου, ό κατοικι}σας μετ' αύτού 
aδεί.q;ός καl έν τοί; αύτοί; άι•α-

, • ' β , -
:ιαvσαμει'Ο; ι.ογοι; :zρεσ eυετω τωιι 

αuτιίjι•, ίι·α γεJ•ι•η{}zj έκ τη; σοq:ία; ό 

κί.έος :r.ερι:τ.οιι}σω'/1 τip a:r.αίJ.αγέ1•τt 
35 ηj; συμβιώσεως ( τιp) τόν καρ:zόν 

::\Iattl1. 22, 23- 33 

:), 16 Ygl. Dι>ιιt. 25, 9 - 8 Ygl. Deut. 25, 10 - 10 Deut. 25, 10 -
23 Sap. Sal. 8, 2 - 26 Pro\". 4, 6 

i 8.; Koc 6 ::\1 Η 
:rρό Η 2.; (ijv) ΚΙ 

:rροφητικό;] 

3:) (τι)j) Koe 
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:\lιιtth. 22, 23- 33 Τοιιι. XVII, :12.33 687 

:r,fιψlστίjσω. εί δε μι) βοθ.οιτο 

:l(!Fσβεrσrιι ό Κατtιί.ει:ι<ίμtτο; uδι·J.. 
ψ}; τιϋι• i.•ίγωι•, ιΊ.τιμασι7ιίσετ<ιι ύ:ιr) 
τιj.:; σοrι ία; ε; ιjμισι·ί·ι; rιι~τr}ι• ύ:ιο. 

;; ί.ι•rιύσψ; · οι'iτε γu(! οίο χ ύ:ιο/.υι?ι} • 
σι:τrιι δ τοιοιϊτο; οi:τε τιλείω; ι!:ιιJJ.v

ι'Jι}σεται. 

εί; δi κατασκFυιjι• του τr}ι• 
1'r)μοι· iiι•δΙJίι λlγωΟιιι κατu τιjι• 

10 γQαrιι)ι• γυι·ι.ιικος τιjς φυχιj;, 
:ιαQαΟησύμι--Οα τu α:ιrι τι}; :ιψ}ς 
'J>ωμαίους οϋτω; lχοπο.. ιιι} uγι·ο. 

είτε, uδεί.rοί, γιι·ι~σκοι•σι YUQ 1'fJ,IIOI' 
).αλιϋ, ϋτι δ ι•rίμο; ΚΙ'QΙΕύη τοϋ 

15 άι•ΟQώ:ιου έrι-' οσον χQr)ι·οι• ζtϊ ;« 

' ' f't: ... και τα ε.,η; 

20 

έως τοϋ 

·γει•ομέι•ψ uι•δ(!l έτέρψ•. 

25 εϊQηται δi :ιλείοι•u. ιjμίι• εi; τόι• τό:ιον 
διηγοιψέι·οι; τό χωρίοι• του\,τl) 
τ ιjς :τρο; • Ρωμαίου; i:ιιστολίj; έι• 

τοί; εί; αύτι)ι• lξηγιιτικοί;. 33. ταίiτα 
I ~ \ \ β' ~ 

μει•. ει και μετα :ιαρεκ ασεω; ,.ε· 

311 λlχΟαι δοκεί, εiριίσΟω εi; σαrψ·ειαι• 

του :ιι.ιρu .1/ωσεί 1'όμου. ού ιη·η
σ0έ1·τε; οί .!:ο.δδουκαίοι έ:ιύΟοι·το 

τοϋ σωτιjρο; λέγοι·τε; τό .1Ιωσιjς 
εί:ιεν • 

35 έuν τις ίι:ιοΟάι·n μι} έχωι• 
τέκνα 

φιοιιianι aιιteιn aniωac νir ρrior 

fιιit scnno )lusaicae legis. sc
ι:ιιηιlηs antcιn eνangclicΙΙ:-; ~cιη1ο, 

cui nιιl)it oιnni:; ηηiιη~ι recta 
ωω·t.ΙΙa lcgc, illιιd c,;t ιlοι·ηιιιeη

t.ιιηι φ10ιl a }JOstolns ιlicit lωc 

ιηοιlο: nan ignoι·atis. f"nιtι·e:;. scicn
tibns cniιn legeιn lo<ΙUOI', ψ10-
niall1 lex ιloΙΙιinatuι· l1oιnini in 
φ1aηtηιη teιnpω·is νiνit ? 
si anteιn η1oι·tnns fnerit. νiι·, solnta 
est a lege vΪl'i. igitnr νivente viro 
aιlllltera cst, si f'a.cta fneι·it alteι·i 
νiι·ο; si antenι n1oι·tnns fneι·it 
νiι·, lilJeι·a est a lege Yit·i, it.a nt 
non sit a<lnltera 
si fneι·it cnω altero Υiι·ο((. 

33. l1aec 
in excessu <lixintns aιlιnanifestan
ιlιΙΙη legenι l\Io:ysi, cnins ιηe

ιηοriωη facientes 8ad(/zιcaei C\ιri
stnιn interrogabant dice1ιtes: 
~lloyses dixit 

12 Rom. 7, 1-3- 2.)ff Ygl. Comn1. ίη ep. aιl. Rom. ΥΙ, ί (Lomιn. ϊ. 2ϊff) 

1 μι) < :\1 4 ;) ά.-ιολυοιlση; :\Ia 

"·· e. scl1. 8-11 lίickenl1aft ΚΙ 
Koe, Ygl. lat. 26 τοι:(τl) Diel1l 

11 nu1Jet α 18 Υίι· < y 

22 IiJJera R liJJerata χ 24 alteι·o] 

alio Β 2!1 30 manifest.andam L 



688 Origenes, :;\Iatthauserklίirung )latth. 22, 23- 33 

καί τά έξιj;. et cetera, 
Φέρε δέ μετά ταiίτα τά lJ.iJ.α 

τοv ε-?Jαγγεί.ίου έξετάσωμει• τά ά:τό 
- .J: δ' ' ,. - ~ ' του ησαt• ε :ιαρ ημιι• ε:ιτα 

5 άδελφοί· καί ό :τριΖιτο; γι}μα; 
lτεί.εvτησε καί τa έξίj;. ό μeι• 

• Ησαtα; έι• τzί :ιροιτητείq. 'fησίι· · 
))έ:ιιί.ι}ψοι·ται έ:ττa γιΨαίκε; άι•

fJρώ:ιου έt·ό; ί.έγοvσαι . τόν aρτοι• 

10 1}μών q:αγόμε{)α καί τa ιματια 
·- β"'{) .. ,,..,, ημων :ιερι αι.ουμε α • :ιι.ηι• το οι·ο-

μα τό σόν κεκί.ιίσDω έr{ 1}μίi;, 
aφεί.ε τόι• όι·ειδισμόι• ι}μώι•«. οί δΕ. 

:rροσεί.Dόι•τε; Σ α δ δ ο υ κ α ίο ι τιp σω-
15 τ ίjρι τό aι·a:rαi.tl' τ!ί :ιροr η τε ίq. 

q:ασί περί άι·δριΖιι• έ:ιτa γαμησάι·

τωι• μίω• γυι•αίκα.. :rλάσμrι δΕ. 
δ - τ ' 'β" ' -οκη μοι ειι·αι το προ ι.ημα αι•τωι•. 

:ιροfJεμέι•ωι• διά τοϋ :ιί.άσματο; τόι· 

20 :τερί άι•αστάσεω; άΟετiJσαι ί.όγω• 
' και 

οίηfJέντωι• άκοί.ουDείιι τ fj ά ι• α; σ τ ά -
ο ε ι τό έκαστοι· τών άι•ισταμέι·ωι· τιjν 

αότιjιι έχειι• σχέσtΙ' :τρό; ov; είχει• έιι 
25 τιp βίφ τούτφ. ιι• ό μeι• άνιjρ 

ά.'"tοί.άβη κrιi η/ι· γιΨαίκα μετa τό 
τυχείιι aι·αστάσεω;, ό δΕ. :τατι)ρ 
ιιείι•rι έt' τjj σχέσει τzj :τρός τόν 
vίόv καί ό άδεί.φό; π~ός τόι• άδεj .. 

30 q:όι·. 
fJΥΙ'όουν δe IJ.ρα Οτt ό δημιουργό; 
:τάι•τα ΠO/CQJI προς το χριίσψον. 
όπου μeι• γέι•εσί; έστι καί q:fJo(!ά, 

I)Utantes 01nnia sic fιιtuι·a esse 822 
illic, qιι01nodo sιιnt in saecιιlo 
isto Yiri et ιιxores, 1)atres et 
filii, fratι·es et sorores. 

8 Jes. 4, 1 - liff Ygl. Hieron. in )latth. 180 Β: tτιrpίtιιdίιιeη~ jabιιlae 
opponτιnt, ut resτιrrectioιιis de11egent t:eritatetι~; Π 253, 7 

10 11 φαγόμεθα ..• :τεριβαλούμε

{)α κι. ,·gl. LXX φα;ιώμεΟα . .. :τεeι
βα).όμε{)α :\Ι Η 26 τό Kl τού )I Η 

22 ιπιtantes χ* pιιt.an·runt I! 



l\fntth. 22, 23 33 Tom. XYif. 33 689 

πεποlηκεν aJ•αγκαίως τάς τοιαύτιις 
σχέσεις, ί1•' ό μέ1• τις i'i ά1•ιί!! διά 
γυ1•αικος διακοι•ούμε1•ος παlδωι• γε
J•έσει, οί δέ γε1•J•ιύμε1•οι σχώσl τι iκ 

fi njς διά τώι• αύτώι• γενέσεως συγ
γεJ•ές, όι•τες άδελq ol· γε1•έσεως δέ 
, ιιΧ ' ' ' f'\ ' εργον η1' και πατηρ και υιος και 

μήτηρ καί 1Jυγάτηρ. εί ο-δι• έ1• τfj 
μακαριότητι οί γέρως &.ξιού,ιιε1•οι 

10 διά τον έι•εστηκότα αίώJ•α έJ• φ 
~- 'β' ' ' ι ~ κα,.ως ε ιωσαι• ει• εκεινrι εσονται 

τfj ζωfj, καl ούδείς τών μ1) άγωι•ισα
μένων ένταiΗJα καταξιοϋται τής έκ 
-', δηλ' .. ι•εκρω1• α1•αστασεως, ο~Ότι ων 

15 έι•ταiΗJα διά γέ~·εσιι• χρεlα ή1•, ταύτα 
ούκ έσται έκεί. ούδb• γάρ παρέλκο1• 
ό 1Jεος ποιεί ούδέ μάτψ τι παρ' 
αύτιp γlνεται. 
έχρή1• δέ όρiiι• (τότε) τούς Σαδδου-

2U καlους το άκόλου1Jον αύτώι• τfj 
-δπονοlq. περl τοϋ lκαστον aπο
λήψεσ1Jαι τ'fιν έαυτοϋ γυναίκα, ότι 
πάλιν έκεί τεκι•ογονlαι καί παlδων 
γε1•έσεις καί 1Jάι•ατοι · εί δέ ταύτα 

25 καί ~οόσοι, εί δέ γενέσεις καί νη-
, \ β' , \ 

πιοτητες και προ ασεις απο νη-

πιότητος έπί το συμπληροϋσfJαι 

(η)ν) διάλεκτον καί ύστερον τον λό

γον καί έν τ!ί συμπληρώσει τοϋ λόγου 
30 κακlαν, καί μόλις ποτέ πάλιν άρε

η]ν έν όλίγοι; τοί; ζητοϋσιι• αύτι}1• 

εvρlσκεσΟαι. 

30f Vgι 1\Iatth. 7, 14 

σ γεννέσεως Ha γεννήσεως Ηιι 

Η ών Hc (Ha ?) ώ Μ 19 (τότε) 
ΚΙ Koe, vgι lat. 23 6κεί + nιιp-
tiae lat. 28 (τiιν) Diehl 

Oήgeneι Χ 

ιlebnernnt enim considerare tnnc 
Sadducaei ea, quae sequebantur 
opinionem eorunι: quonia111 si 
sιιnt ibi nuptiae, et partus; si 
partns, et ιnort.es et infinnitates; 
si nativitas, et pueritia et ascen
siones a pneritia ad maturitateιn 
viι·ileιn et nιinorationes senectn
tis. si aιιtem haec omnia, eι·it 

et nιalitia, et vix alicubi virtus · 
invenietur in raris l10miιιibus 
qnaerentibus ea.m. 

19 ι .-Iebιιeraιιt ? κι ,-gι gr. 

:!1 fl lat. fι·ei :!:! ibi < Β 



690 Origenes, Mattlιauserklarung }latth. 22, 23-33 

Τούτων δέ τι αν είη ματαιότε
ρον; καί βέλτι.όν γέ έστι μή εl1•αι 

άνάστασιν τού τοιαύτ17ν I εlι•αι 
όποίω• ύπει•όοvν οί Σαδδουκαίοι, 

5 ύπολαμβάι•01•τες άκολοv-Dείν τfί έκ 
νεκρών άι•αστάσει τό άπολαμβά
νειν έκαστον τi}ι• γvι•αίκα · cp άκόλοv-
Α _;χ ' " - ' ' ·υοι• 'Ιν και εκαστον των ειρημει•ων 

έσεσ{}αι. είπερ ο1Jν και1•ός αίιόν 
10 έστιν έλ:τιζόμει·ος καl (ώς ώι·ό

μασε1' Ήσαtας) »οvρω•ός καιι•ός 
καl γij καιι•i}ιι καl ώς έν τιp εvαγγε
λίφ γέγρα.ι-τται »ποτήριονιι καιι•ijς 
δια-θήκης, άι-το άμπέλου οlμαι και1•ijς, 

15 iτεροία δεί εl1•αι πάvτα τά τijς 
έκείσε ζωής καί άλη-Dώς μακάρια. 

ώσπερ δέ, ώς δ λόγος ά.ι-τέδειξει•, 
ήκολούDησε τψ εlναι γυναίκα καl 
a1•δρα τό έσεσ{}αι καl τέκι•α πα-

20 τέρω1• καί άδελφοvς άδελφών καl 
μητέρας τώ1• γενι•ωμέ1•ων, οϋτω μιί
ποτε άκολοvifεί τψ μή εl1•αι γυ-
1'αίκα η aι·δρα τό μηκέτι έσεσ-Dαι 
πατέρα καl μητέρα καl άλ).ιίλων 

25 τιι•aς άδελψούς, τάχα ov περί μείJ.όι•
των μόνοι• άλλa καί τώι• παρεληλυ

fJότωv. έκεί γaρ οvκέτι τοiί κατa 
σάρκα γέ1•ους έσται μι•ήμη παρa 
τοίς εvλόγως άκούουσι τοiί »μη 

30 μιιημονεύετε τa πρώτα, καί τa 

άρχαία μή συλί.ογίζεσfJε · lδov ποιώ 
και1•a πάνταιι. καl κατa τοiίτο έν 
τψ μέλλο1•τι αlώ1•ι ov χρ17ματίσει 

' - 'Αβ ' • Θ ' 'δ ' παηjρ του ρααμ ο - αρρα ov ε 
35 τοiί • Ισμαήλ καl τώv άπό Χεττού-

Et his quid potest esse am
plius vanιnn 1 et ιnelius est ut nec 
sit resurrectio, quam ut sit talis 823 
qualeιn aestinιant Sadducaei. 

11 Vgl. Jes. 66,22 - 13 Ygl. Luc. 22, 20; Ι. Κοι·. 11, 25 - 29 Jcs. 43, lSf 

10 έλ:τιζόμενος + καl γή καινή (] 1 et. + in R η 2 est ut nec] 
23 lσεσθαι <τέκvα καί) Dielιl 34 τοiί ne Β 
ΚΙ τώ l\I Η 3:> καl] ή Koe 
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· ' Ι β ' ' δ ' '_~. ' -ρας υ .r ρααμ, τα χι ι f' οι•υF του 

, Ισαάκ. ΙΙτ!Ι γaιι ιl!!χαίιι πιιιι-ίj).Οε(( 

καί τr)τε λεχfJιίσετιιι τύ 11ίδού γέγω•ε 

καιι·a πάι•τιιιι. 

;i t•ί δέ έστιι• iliJ.ω; τις ΠI.L!,)U »τύ κατa 

σάιικιι« uδελιτύς κιιί έτέρως παρa τa 
έι• γει•έσει πράγματα πατrιιι κιιί 
υίός, ούκέ.τι 

ω 

διa γυι·ιιικύ; οι~δέ δι' uσχημι)ι•ων 

μερώι• τοv σιuμuτο;, 

ai.λa άι•άί.ογοι• τψ καί τύν σωτιjρα 

υίύι• t·ίι·αι τοϋ fJεoiJ, έπιστιίσει ό 

15 δvι•άμεJ•ος τa τηλικαϋτα όρ{)ιϋς ζη
τείι• χωρήσας »τό πάντα« έρευι•ώv 

ΙΙΠΙ'f'Vμα, καί τa βάΟη τού fJεοϋιι. 
'Εγι'υ δέ ού μόJ'Ο1' έπί τούτων 

τό έτεροίΟ1' καί ιοσπερ όμώι•v,ιιω• 
20 παραλαμβάJ•ω, λέγω τa aδελφού 

καί πατρός καί υίοϋ, 
άλλa καl περί γυι•αικός 

καί aι•δρό;. 

έv γaρ τιi ιίι•αστάσει τώι• ι•ε-
25 κριϋι• ύ.ληfJές καΙ τό οiίτ ε γα μ ο ϋσ ι v 

οϋτε γαμlζο1•ται, άλλ' είσίv 
ιός οί aγγελοι έv τίp ούρω·ψ, 
a).η{)έ; δέ καί τό 
• , β ). - , ' ' ως ει• ::ιαρu ο ·ll ειρημε1'01' περι 

3ο έτεροtοv πaρa τοvς έπί ι γ?Jς γάμους 
έι• τιp >;ώμοιώfJη ή βασιλεία τώv 
ούραι·ώι• aι•Ορώπιp βασιλεί, δστις 

ποιώι• γάμους τι[J υίψ αύτοϋιι καί 
τa έξιjς 

si ιιutcnι cst ibi η ιιt }Jatcι· autfrater 
aιιt aliφιicl ciu:>ιιιocli, non taιηen 
cst 

::;ecωHlunι nativitatem carnalem 
nccιue 

peι· ιnιιliercιη ncCjUC pω· tuη1es 
coη)oι·is paι·tcs. 

Ego autenι aestiωo non tιιn
tnnι ibi (fratres et) })atres et 
filios esse 

secundum inpassi
bileιn spiι·ituιn, sed etia.m uxoι·enι 
et virunι in spiritus unitate, 

secιιndιιιη parabolaω illanι 

quae clicit: »siιnile est regnιnn 
caelonιιn l1oιnini regi, qui fecit 
nιιptias filio sno« et ceteι·a. 

2f Π. Kor. 5, 17 -51 Vgl. Roιn. 9, 5 - 16 Ι. Kor. 2, 10 - 31l\1attlι. 22, 2 

5iστιιι+ibilat.laυ.o;ρ 16τό] 

τά :\1 21 vioiJ + sectιιιdtι11& itφassi
biletι& spirittιtι& lat. 23 άι•δρό; + in 
Bpiritus U1titate ]at. 31.32 τώιι οvρα
νώιι] τoiJ fJεoiJ ::\1 

:J est ibi aιιt Β L aesti
mabitιn· R G i est.] ε>sse R G 
19 <fratres et) Diehl, ,·gl. gr. 
23 spiritιιs unit-ate Β L spirit.ιι unitat.is 
R G6 spirit.um unitates Qa 

·Η* 

824 
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καί έν τψ ιJτότε όμοιωf};}σεται 1] 
βασιλεία τώιι ούραιιών δέκα παρ
fJέJ•οις, αlτιιιες λαβοϋσαι τaς λαμ

πάδας αύτώιι« καί τa έξijς. 
5 ούκοϋν ό vίος τού βασιλέως έν τfj 
ά 1' α σ τ άσε ι τώι• ι•εκρών γαμεί γάμο ν 
παρa πάντα γάμο ν' aν όφfJαJ.μος 
εlδε Καt ΟVς ijκοvσε »Καt επι 

δ , • {} , • 'β ί " καρ ιαν α1• ρωποv<< ανε η · κα εσται 
10 ό σεμ1•ος καl fJείος έκείι•ος καί 

πνεvματικος γάμο; έν άρρήτοις e;}
μασιν, α μη έξεστιJ' άνfJρώπψ λα
λείν. ζητήσει δέ τις εl άνάλογον 
τψ έν τfj άναστάσει τών νεκρών 

15 τοiί νvμφίοv γάμψ εlσί καί άλλοι 
γάμοι ij έν τfj άναστάσει τών 
νεκρών μό1•ος ό νvμφίος, καταρ
γ1}σας πάντα γάμον, γαμεί γάμον, 
ούχ όποv »έσονται οί δt5ο εlς σάρκα 

20 μίαν«, άλλ' όποv κvριώτερόν έστιν 
εl::τείι• ότι έν πνεiίμά εlσι1• ό J'v,ιι
φίος καί ή νύμφη. άλλ' δρα μή
ποτε όλίσfJrις άκούων τοιούτων λό
yων προς το την περί τών αlώνων 

25 μvfJ-οποιίαν, άρρένων καl f}ηλειών, 
παραδέξασΙJαι κατa τοvς άνα.ι-τλά
σαJ•τας τaς σvζvyίας αύτών οVδαμώ; 
(οvσας ούδ') ύπο τώJ• ίερών yραμ
μάτω1• δηλοvμένας. 

30 34. Έπεl ούδεμιii.; τροπο-

λοyίας δείται το πύσμα τών Σαδ-

ergo filius regis in resurrectione 
mortuoruιn faciet nuptias extra 
omnes llUl)tias quas ocιιlus vidit 
et auris aιιdivit et ιJsuper cor 
lιoιninis« ascendit; et erunt illae 
nuptiae castae et divinae et 
spiritales in verbis nιysterialibus 
constitntae, qua.e non licet ho
lllinίbus loqui. et quaeres si in 
1·esurrectione possunt esse et alio
I'unι nuptiae secunduιn nuptias 
Christi, aut potius solus Clιristus 
sponsus destrιιens nnptias omnes 
faciet nnptias, nt sint dno in 
caι·ne nna, nιagis antelll non 
solnnι duo in carne una, sed duo 
spiι·itus nnns, id est sponsus et 
sponsa. sed vide, ne tu audiens 
haec aberres, accipiens fabulas 
aliquoι·um dicentiuιn esse saecnla 
ιnasculina et feminina, qui finxe
rnnt et coniunctiones saeculo
runι illorum, quae non sunt 
neque fit eoruιn ιneιnoria in 
(sanctis) scripturis. 

34. 

ι l\Iatth. 25, 1 - 7f Vgl. Ι. Kor. 2, 9 - llfVgl. Π. Kor. 12,4 - ι9Ι Vgl. 
Matth. 19, 5 Parr. - 2!ff Ygl. dazu in Joh. tom. Π, 24 (IV, 81, lff) 

9 iσται Koe, νgl. lαt. iστιν l\1 Η 
11fι2 (}ήμασιν + COnBtitutae }at. ι; ό) 

Ι. Χς ! ΚΙ, vgl.lat., docl1 lii./3t gr. aucl1 
Ζ. 15 Ohristi aus 2ι δτι <:Μ 25 Dή
λεων ( !) Hu 28 (οfίσα; οδδ') Dieltl 
ΚΙ Koe, vgl. lat. 

i νidet ..• audit y ιSff lat. 
ungenau Koe 20 duo μ duos χ 
23 accipiens Diehl, vgl. gr. audiens χ 
29 (sanctis) Diehl, vgl. gι·. 



~ratth. 22, 23-33 Τοω. ΧΥΠ. 33. 3-ι fJ93 

δουκα{ωt• Πff}l ηον {:τ.τa rlδεί.ψ7Jν 

έσχηκότωt• μlω• γυJ•ιιίκα. 

φέρε κατω•οήσωμπ• τοvς τοϋ σωτij
ρος Πf(!l ταί>τιι ).6γους, έt• οίς '{ησι' 

iΊ πλιιι•ϋ.σ{)ε ,111} εlδότες τaς {'f!U.· 

φaς μηδi η)ν δύt•αιιι1• τού 
Οεοv. έι• γάρ ηj &ι·ιιστάιτει 

οvτε γαμούσιι· οvτε γαμίζο1'

ται. ά}.λ' εlσiι• ώς οί ύ.γγεί.οι 

!(ι έν τψ ούραι·cp. :τρος τοvτο δε 

ζηηίσει τις τοιαύτα· ό }.έγωJ' σω
η}f! τοίς Σαδδουκαίοις · :τλαι•fiσ{Jε 
μr) εlδότες τaς γραφάς μηδi 
την δύι•αμιν τοv Οεού έμψιl-

15 ~·ει κατa τάς γραφάς :ταρίστιισΟαι 
το έν τfί άι·ιιστάσει τών 1'εκριϊJν 
μη είt•αι γάμους. aτε τώι• &ι•1Jρώ:τωι• 
<όμοιω{})ησομένωι· τοί; έν ού

ρανψ aγγέλοι; 
20 παρ' οlς ούκ έστι γιίμο;. 

:τοlα ούν γραrfι δηλοί οτι έν τfί 
&ι·αστάσει ούτε γαμοvσιν 

οvτ ε γ α μ ί ζ ο ~·τα ι; και :τοϋ τού 

νόμου ή τ<i'JJ• προq;ητώ1' μω·Οάι·ο-

25 μεν περi τών a1·αστησομέι·ω1' οτι 
έσονται ώς οί έν τψ ούρανψ 

ι'.ίγγελο ι; σαφώς γάρ τοιαύτα έι• τfj I 
παλαιf!. γραψfj οvχ εvρ{σκομε1'. 

30 κατa μέt· τον Λovκfi~· τούτο ού 
ζ .~ • , ' 
ητηv.ρεται, αναγραψαντα τοι· σω-

τήρα εlρηκέ1'u.t . οοοί υίοi τού αlόπος 

τούτου γε1•J•cϊJσι Καt γεη·ώι•ται, γα· 

32 Luc. 20, 34 (var. lect.) 

lo τάς] q1ιibusdam lat. ι ί f άν
θρώπων (6μοιωfJ)ησομένΜ• ΚΙ, vgl.lat. 
und Hu dναστησομένων ~1 Η 21 γρα
φή έν ηί άναστάσει δηλοί οτι Ha 

Snnc· vi<ιc:ιιnns ChriRti rcsponsa, 
<ϊη / φιίbη~ <ιit: errati.s ne.sr;ien
te.s .scι·ι:ptιιι-α.s neqιιe ι·irtutern 

ιlei. ίη resurrectioιιe neque nu
lnιnt ιιeque uxore.s accipiurιt, .seιl 

suιιt ιsίcιιt angeli in caelo. quac
ι·itΙΙr lιic: salνator, qni dicit ad 
Saιlclιιcncos: errrιtis ne.scientes 
scri ρtιιrαs neque 1·irtιιteιn ίlei, in
dicat qnoniaω in qιιibnsdanι scrirJ
tυris positnω est, ιιt in res?ιrrec
tiorιe nnptiae non sint, hoωinibns 
viclelicet factis in similitιιcline 
angc lonnn. 

qnae eτgo scriptnra est docens 
qnoniaω in re.surrectione 1ιeque 
1ιιιlιιιnt neφιe 1ιxores accipiunt ~ 
et iιι qna scriptnnι vel legis vel 
proι)hetarιιm disciωus, qnonian1 
eι·nnt qui resuιτexerin t sicut an-
geli i1ι caelo 1 manifeste eniιn in 825 
vete1·i t-estaιnento lιoc non Ίe
gitιn· scι·iptnm. 

4 (in) Koe, Ί.'gl. gr. 
snrrectione (enim)? ΚΙ, 

1112 indicat + enim G L 
bnsdaιn] lat. la;; τινr1; 

l:'i similitnclinem μ 

6 1. re
Ygl. gι·. 

12 qιιi

st. τά;? 



69-1 Oι·igenes, l\lattl1auserklarung )fatth. 22, 23-33 

μοϊ:σι καί γαμίσκονταιιι καl <τά) 
έξi'jς καί μι) εί..'ϊόι•τα έν τψ τό:τφ 
τούτφ τι :τρος τοvς Σαδδουκαίοv; 

και :ι;ερt τoiJ έι• ταίς γραφαί; 
5 ταϋτα δηί.οvσι9αι. κατa δέ τόι• 
ΜατDαίΟΙ' ζψηDfίη aι•, ό,ιιοίω; δέ 
καί κατά τοι• .1/aρκοι· . κατ· α~τόι• 

γaρ a:τοκριΟείς ό • Ιησού; εL-τε τοί; 
Σαδδουκαίοι;· !!Ού διά τούτο :τί.α-

10 Ι•aσΟε μή γινώσκοντες τάς γραφά; 
μηδέ τψ• δύι•αμιν τοϋ Οεοϋ; όταν γάρ 
έκ 11εκρώι• d1•αστώσιt•. ούτε γα

μοϋσιι• ούτε γα,ιιίσκωιται. ai.i: εlσίι• 

ώς οί aγγεί.οι οί έι• τοί; ούρανοίςι. 

15 'Έκαστο; μέν οvν τών έ:τιστη- Et qιιaerat qιιi vιιlt, si poterit 
σάι·τωι· τιΊ έ:τα:τορ1}σει 1}μών ζη- invenire. 

' τειτω 

U..-τό τώι• γραrώι• :ι;αριστάμει•α τa 

v:τό τού σωτήρο; είρημέι•α περt τών 
~Ο μετά η)ν άι·άστασιΙ'. 

ήμfίς δέ τοιαύτα φήσο,ιιεJ• ότι :τε

ριέχουσι ταϋτα αί γραφαt ούκ αύτο
ί.εξεt ούδ. wστε τοίς τυχοϋσι νοη

Dι}Ι'αι, αυ: 
25 έν τρο:τοί.ογί~. 

))σκιάν γάρ έχω1• ό 1·όμο; τώ1• μεί.

λόντωι• aγαΟίύΙ•ιι καί Ι10,UΟ0εη}σας 

τι1ιά :ι;ερί γvι•αικώι• καi άι•δρώι• καi 

διηγησάμει'Ο; γάμου; δικαίου;. ού 
30 :ι;ερί τούτων :ι;ροηγουμένω; ί.έγει α 

:) - ' "'ξ • • ,β εκ τη; :ι;ροχfιρου ι.ε εω; εκι.α οι 
~, , .. .,., ' ?' \ ~ -

τις αι·, αι.ι.α :τερι ωιι και ημεις 

:τροα.-τεφι}ι•αμεΙ• :τu'.}αΟέμεΙ•οι τά :τερί 

nos aιιtenι dicimιιs qιιia script.ιιnι 
est, non taιnen in ΪI)Sis sernιonibιιs 
manifeste ista dicentibιιs, 
sed in nιysteήo indicantibιιs 
secιιndιιm intellectιιιn ιnoι·alenι. 
nam cunι sit ))Ιeχιι uιnbra ))futuro
ruιn bonoι·uιn« et dicens quaedanι 
de viris et uxoribus et exponens 
nuptias (iustas), non principa
liter de ipsis nιιptiis intellegitur, 
quas nos siιnpliciteι· secundιιιn 

caι·nenι nuptias aesti111anιus, sed 
de talibus nuptiis quales nos 

D )laι·c. 12, 24f - 26 Hebr. 10, 1 - 32ff \~gl. S. 628, 18ff 

1 (τd) Lo 15 J)Oterit μ potιιeι·it χ 21 I. 
dicemus? κι. ,·gl. gr. 22 tamen] 
autem y 2i dicens] 1. docens? Κl 
29 (iιιstas) Diel11, vgl. gr. 32 nιιp
tias <Β 



.:ΊΙιιtth. 22, 23-33 Τοιn. ΧΥΠ, 34 

τοϋ γάμου τοϋ σωτιjρο; (κιιί τιj; 
έκκλησίιι;) έσομfι•ου έι• τιfJ μέλί.οι•τι 
'- 7 < ., , lβ • δ, • • uιωι•ι. οιοι• ει/ >> .ι: ριιαμ ·υο υιου; 

έσχε1•, lι·ιι έκ τιjς :τι1.ιδlσκη; κιιί έι·α έκ 
fi τής έλευΟέριι;, κιιί ό ,ιιέι• έκ τιjς :ται
δίσκης κατά σάρκιι γεγlι•ι•ητιιι, ό 
δέ έκ τής έλευ{Ηριι; ι)ιa τιj; έ:ταγ

γελίαςιι, op :τάι•τω; στιjι•ιιί με δεί 

έ:τί τοϋ αίσΟητού γάμου η}; έί.ευ-
10 Οέρας καί τιjς :τρος τι)ι• :ταιδίσκην 

κοιι·ωι•ίας · ταϋτα γάρ »έστιν ι'ι.ί.ί.η
γορούμε7'αιι. άλί..' εί κι.ιί >>έJ'εΚΕJ' 
τούτου καταλείψει ίlιοf)ρω:τος τdι• 

:τατέρα καί τι}ι• μητέρα αύτοϋ καί 
15 :τροσκοί.ί.η{}ιίσεται :τρο; τι)ι• γυ

ι·αίκα αύτοϋ, καί l:1σοι•ται οί δύο 

είς; σάρκα μίω·ιι. οόχ οί5τω; άκοvστέ
οι• τοϋ λεγομέ1•ου ιίις; ούδiι• μvστιί
ριοι• δηλοϋ1•τος; · »τοιι γaρ »μvση}-

2(.1 ριοι• τοϋτο μέγα έστίιι καl (ώς 
Παϋi.ός φησιι•) »είς Χριστοι• καί 
είς η)ν έκκί.ησlω•ιι άJ•αφερόμεJ•ον. 

\ • β , δ' , .0' • 
και :τρο ραχεος ε εκ·υεμενοι το 

περl τής γα,ιιοvμέι•ης τψ άδεί.q;ιp 
25 τού τετελruτηκότος άι•δρος αύτής 

• 'δ '.0. 'ξ , • β , ως ε vι·η·υ·ημε1• ε ητασαμει• το ov-
λ1J,tta τοϋ ι•όμοv. 
είσί δέ καί άλλοι μvρlοι περί γv
ναικος καί άι•δρος νόμοι 

30 (ώς περί τοϋ βιβλίου τοϋ ά:τοστα
σlοv καί Ι περί τώι• δύο γυ1•αικώι• 
έιιl άνδρl γιι•ομέι•ων, μιϋ.ς μέι• άγα-

snpι·a ιlc CJIHisto ct ecclcsin ex
ι>o.~ιιinιus f'uι·c ίιι saeι·ιιlu illo. 
ιιtι)ιιta: .ιλbηιlι<ιιη ιlιιοs fil ios 
Ιιtιbιιίt. υηιιιη ι·χ <ιnc·illa altel'Uιn .. 
ι•χ lί1Jcι·n. ι•t ιμιί c·x aηι·ίllιι ι-;eι:uη
clιιιη ι·ηιηeω ιιηt 11:-: e:-:t. qιιί aιιtenι 
()C lil>ι·ι·a :-:cf'ιιιιιlιι ωιη·ωηίssίuηeηιι•; 

ηuιι ωιιηίηο oμoι·tct ιηe staι·e in 
iιιtt.'llcc:tll !!anιaliιnn ιιuμtίιιι-uηι 

lil>cι·ne ct. nιιcillnc. seι\ lιtιcc· alia 
significant cx nliis. et iteruιn: 
>ψηφtcι· Jωc l'Clίιιqιιct l10nιo ρa

tι·enι ct ηιatη~ιη et iιιngctuι· ιιχοι·i, 
et eι·un t clιιο in canιc ιηιa•· ; ιιοn 
ita dcl>ennιs aestiιnare quod di
cit.ιn·. qιιasi nullιιnι ω~·~teι·ίιιιη 

deωonstι·etιn· in eis, qnoniaιn 

»ηι~·steι·iιιηι illnd ΙUagηιιηι est(( 

ιle Olιι·isto ct ccclcsia. 

et sιnιt alia ιnille loca de nuptίis 
scripta, 

8 Gal. 4, 22f - 11 Vgl. Gal. 4, 24 - 12 Gen. 2, 24 Parr. - 191 Eph. 
5, 32 - 23ff Ygl. S. 672, 3lff - 30 Vgl. Deιιt. 24, 3 - 31 Υgι. Deιιt. 21, 15 

1 (καί τής έκκ).ησίας) Koe, vgl.lat. 
8 (εί) ΚΙ, Ygl. Ζ. 12 6 γεγένηται 
l\1& Η 13 καταλ1ίψει Η 23 βραχέως v I 
τό ΚΙ τόι• l\1 Η 29 νόμοι] lat. las τό:τοι 

2 iHo <Β 

826 
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πωμέ~'Ύjς έτέρας δ8 μισουμέ1•ης, καl 
περl τijς γαμοvμέ~ς αίχμαλώτοv 

τψ αύη]ς lρασDέντι, γαμοvμένης δ8 
μετa το ξύρασDαι καί εν ;ιε14} ικοίς 

5 κλαύσαι τον πατέρα καl την μητέρα 
αύτijς), 

ών έκαστο; το σεμ1'01' καl {1είον 
έχει εν τfί εύρισκομέ1·n άληΟινfί 
τροπολογίq.. ε'ί τις ούv dναγινιbσκων 

10 τόν νόμον καl τa περl γάμων 
γvναικwι• καl aι•δρwι• διεξερχόμει·ος 
οίεται μηδiν πλέον τwν v;τ,ό τού 

γράμματος σημαινομέι•ωι· *** δήλού
σfJαι, πλωιiiται μη είδwς τ aς γρα-

15 φaς μηδi τήν δύναμιν τού 
Dεοϋ. 

20 35. Ζηη}σαι δ' άι· τις εί <το) 

πλα~·iiσ{}ε μη εlδότες τ aς γρα
φaς λεγόμη·οι• τοίς Σαδδοvκαίοις, 

μη προσιεμένοις aλλψ γραφi}ν η 

την νομικήι·, dναφορaν l!χει καl ε;ιι 
25 έτέρας παρa τον Jv!ωσέως ι•όμον 

γραφάς. ό μiν οvν τις φήσει κατ' 
αύτο τούτο eγκαλείσDαι τούς Σαδ
δοvκαίοvς δτι μή προσιέμει•οι τaς 
έξής τij> 1'όμφ γραφάς 

30 

πλω•wνται μη είδότες αύτάς. 

hερος δέ ερεί· aρκεί προς το τι)v 

2 Vgl. Deut. 21, 11-13 

4 πεν{)ικοϊς (λ6γοις > Koe 7 eκα

στος + locus lat., νgl. S. 695, 29 
8 έχει (περi γάμων) Koe, vgl. lat. 

13 *** Diel1l ΚΙ, vgl. lat. 20 (τό) 
ΚΙ, vgl. lat. 21 μή] καl Μ 26 κατ' 
ΚΙ, νgl. lat. καl :Μ Η 28 τάς] ceteras 

lat. 32 αύτ~] SC1'iptu.ras lat .. 

et nnusquisque locus castunι et 
divinuιn de nuptiis continet in
tellectul1l secunduω expositioneω 
moralem. quicuιnqne ergo scrip
turas legit et nnptias virorιιnι 
atque uxorunι, et nillil aωplius 
aestinιat denιonstι·ari in eis nisi 
sinφlices nuptias, errat [in eis] 
nesciens scripturas neque virtutetn 
dei: 
sicnt erι·abant Saddncaei nuptias 
legentes in scriptιιris et carna
liter eas intellegentes. 

35. Qnaeret aliquis hoc quod 
dicit Sadducaeis: erratis nescien
tes scripturas, utrunι i11 hoc eos 
errare significet, quoniaιn scrip
turas alias extra libros :Mosaicos 
non legebant, aut quia nec ipsos 
libros ~Iosaicos legentes intelle
gebant. et dicet aliqιιis: in hoc 
illos increpabat errare, quia non 
legebant ceteras scripturas quae 
sunt extra legem, 
id est libωs secretos, et ideo 
errabant nescientes scriptnras. 
alins autem dicet: sufficit ad 

12 ιιxorUin (proseqιιitur) ? Diehl, 
vgl. gr. 14 [in eί,;] ΚΙ, vgl. gr. 
24 ίη < y 29f lat. las τdς tξής (lξω) 
τοiί νόμου γραφaς ? Diehl ΚΙ 33 dicet 

Koe, vgl. gr. dicit χ 



:Mιιtth. 22, 23- 33 Τοιη. XVII, 34. 35 697 

πλάνην υ.έγχεσfJu.ι τών Σαδδου
καίων το μη είδένu.ι u.ύτοvς τιzς κu.τa 

Μωσέα γρu.φaς τψ μη έκλu.μβάνειν 
τον έν ταύταις Dεϊον νοϋν. δύο μέν-

5 τοιγε πράγματά φησι μη εlδέ1•ιιι 
τοvς Σu.δδουκαίοvς, f1• με1• τ aς γ ρ u. -
φάς, lτερο1• δε την δύνu.μ ι ν τοϋ 
{)ε ο ϋ ' ύ.φ' ής δυι•άμεως τa τ ijς ά1'U.
στάσεως γίνεται καl 1] κu.ιν1} έν 

10 αύτfί ζωή. δύναται δέ τις (λέγειν) 
το μηδε τη ι• δύναμιν τοϋ fJεοϋ 

είδέ1•αι λέγεσ{}ιιι τοvς Σu.δδοvκu.ίοvς 
άναφέρειν έφ' έu.vτον τον σωτήρα. . 
έπείπερ Χριστός Dεοϋ δύνu.μίς έστι 

15 κu.l Dι:.οϋ σοφία, καί ήγνόοvι• αύτόι• 
οίΣαδδοvκαίοι, ώς μή είδότες τ aς 

περί u.lιτοϋ γραφaς μηδε olu. διu.
κο1•ήσετu.ι τfί έκ νεκρών άνu.στάσει 
τών σω{}ησομένων. ό δε μη άρεσκό-

20 μενος τφ διa τfjς τροπολογίας λύε
σfJαι τό περl τοϋ πλανaσ{)ε μή 

εlδότες τιΖς γραφaς μηδε την 
δύναμιν τού Dεov έπηπορη
μένον, 

25 

δvείν {}άτεροι• :;r;οι( είι• δε)ήσει, ή άπι-
30 στήσει τοίς έκκειμένοις eητοίς ώς ού 

καλώς ά~·u.γεγραμμένοις, τφ μη ίl.ν 
τόν σωτήρα τιΖ μη γεγραμμέvα 
είρηκέ~·αι ώς γεγρu.μμέvu., i} τολμή
σει άπιστfjσαι ώς ο·lικ άλη{}εύσω•τι 

35 τφ Ίησοv. 

argucndum crronnn Sadducaeo
J'uιn, qιωd ncscicbant .\Iosaicae 
lcgis scriptura.s ex eo quod (}ivi
nuιn sensunι earunι non scnιt.α,

bantur. duas taιnen ι·es dicit 
Sadducaeos nescire, una111 qui(lcιn 
script1ιras, alteι·aιn autenι t·ir
tute?n dei, peι· quaιn ι·csuιτcctio 

fit et noνa vita in ea. potest au
tenι aliquis diceι·c, quoniam do
nιinus arguens Saddιωaeos nc
scire virtutenι dei, sc cos 11011 

cognoscere argιιebat; ipse eniιn 

erat virtus dei et sapientia, et 
non cognosccbant eιιιη Sa(ldu
caei quasi nescientes sc1·ipturas 
quae loquuntιιr de eo. propteι·ea 
nec resιιrrectionenι cι·eclebant, 

quaιn facturus fuerat ipse sanc
toruιn snornnι. qιιi aιιtenι non 
vιιlt intellegere dictunι hoc, ut 
Sadducaei ideo videantuι· cul
pari, quia scripturas de nuptiis 
quibusque positas moι·aliter non 
intellegebant secιιnclunι spiι·ita

lenι expositionenι, 
se(l sinιpliciteι· secιιndunι corpo
ι·alem historiaιu, 

necesse habebit ιιηιιm facere ex 
duobus: aut non credere praesen
tibus verbis Christi quasi nιale 
Chι·isto dicente, qιιί dixit esse 
posituin ίη scripturis, quocl posi
tιnn non eι·at; aut 

14 Vgl. Ι. Kor. 1, 24; clazn Π 254, 2 

10 (λέγειν) Koe, vgl.lat.. 13 έπ' 
αt}τδν? Hu, cloch s. Ζ. 10! 2D ποι(είν 
δε)ήσει Koe, vgl. lat. 30 ρητοί; 
+ Ohristi lat. 

Dff lat. frei 9,10 ant.cm )'* 

< L 31 ff lat. verstand falsch odeι· 
hatte lίίckenhafte γ orlage Koe 
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καί τρίτος δ' aJ' τις, έπί τούς ά:το-
1 ι .. ι ι 

κρvφοvς καταφεv-yων Μγοvς, 

έιιfJα δοκεί σαφέστερον τά περί 
της μακαρίας γεγράψ/}αι ζωijς, ψι}σει 

5 έ:;τ' έκείνους τήν άJ•αφοράν elναι τώ1• 

b•ταϋDα γεγραμμέι•ων έι• τφ 

πί.αJ•ϋ.σD-ε μή είδότες τάς γρα
q.άς. 

καί δρα εί ιο] πάντοθεν άτό-
10 ποις περιπεσείται διά τό φεύγειν τιjν 

τροποϊ.ογίω•. 

είτε γάρ τfj γραφfj ά.:τιστεί, παρά τό1• 
έκκί.ησιαστικόJ• ποιήσει λ6γον · είτε 

15 τq1 'Ιησού, ώς κατά σάρκα 'Ιουδαίο; 
τό τοιοϋτο ποιήσει· είτε έπί τούς 
ά."'tοκρύq;οvς (ί.όγου;) καταφεύξεταί, 
ούκ έπί όμοί.ογούμενον πρϋ.γμα 
παρά τοίς πεπιστευκόσιν έλεύσεται. 

20 διόπερ έμοί ούκ ϋ.ί.ί.ως φαίνεται δύ
J•ασθαι ί.ύεσDαι τό πί.ανii.σD-ε ιο] 
εlδότες τάς γραφάς μηδέ τήν 
δύ1•αμίν τού -θεοϋ· 
έι• γάρ τfj άναστάσει οvτε γα· 

25 μοϋσίν οi:τε γαμίσκονται 
ή διά τιjς άJ•άί.ογω• κειμένης άίJ.η
γορίας 
παρά τψ άποστόλφ έν τfj πρός Γα
ϊ.άτας έ:τιστοί.fj περί :ταιδίσκης καl 

30 έί.ευD-έρας, 
dι"'tοδοDησομένη; κα.ί εί; τάς ί.οι."tάς 
γραφάς Μα περί ά1•δρό; καί γvναί
κός λέλεκταί τι. καί ώσπερ πi.α
ι•ώνται οί δtά τό /HJ τροποi.ογείι• τά 

35 προφητικά οίόμε1·οι μέλϊ.ει1• 1}μϋ.ς 

28. 29 Vgl. Gal. 4, 22 

16 το τοιοiίτο] τοiίτο Η 1i (i.ό-

γοvς) Diel11 ΚΙ Koe 21 ).ύεσfJαι ;\IC 

i.uθήσεσfJαι ( ? ) )la < Η 

refugere ad libros secretos, in qui
bus de vita illa beata manifestius 827 
videtur esse conscriptum. et dicet 
ad illas scripturas referenduω esse, 
quod hic dominus dicit ad Saddu
caeos: 
erratis nescientes scripturas. 

et vide nisi ex omni parte (in in
possibilia) cadat quicumque nlo
raleιn scripturarum respuit intel
lectnιn. 

propterea non aliter mihi vi
detur posse solvi qnod dicitur: 
erratis nescientes scripturas neqιιe 
1:irtute~n dei, 

nisi scripturas quis n1oraliter au
diens aliam ex aliis intellexerit, 

deιnonstrantes in quibus aliquid 
de viris et uxoribus loquuntur 
scripturae. et quemadmodum er
rant, qui propheticas scripturas 
non intellegentes ιηoraliteι· putant 

3 YίdC'bitnr R 9/10 (in inpossi-
bilia) Diel1l. ,-gl. gr. 26 quis χ* 
qιιί μ 
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ιι ετa τψ· άι·άστασίι· t~σο ίειι• κιιί :ιί-
1'f"tr• σωματικa βρι:ηιιιτα (κιιί :ιι)

μιιτα), l:ιεi (κιιi:. ιιί ί.έ~ει; τώι• 

< προq ητικώι•) γριψώι• τοιιιίiτα :-rε-

5 ριέχουση•, οϋτω; κιιi τU. :-rερί γάμωι• 
γεγριιμμέ-ι•ιι καί ιlι·δ!_)ιίjι· καί γυvωκώι• 

τηρούι•τες έ:ιi τοϋ eητοϋ καί οίύμεvοι 
συ)•ουσίαις _ ήμίl; κrιί τότε Χ!?ι]σεσΟαι, 
δι' llς ο-όδέ σχοί.ά~ειι• έστi ιιτfi :Ί(!Ι)σ-

10 εvχfι« δυι•ιιτόι• έι• μοί.υσμu) :-rω; 
όι•τω1• καί άκαΟιι!_)σ/q. τιι•i τώι• χρω
μέ1'Μ' άφροδισlοι;. 

36 . . lfετa ταίJτα ζητώ :-rότεροι· 
τό :-rJ.ω•ίJ.σ{) ε μ η ε ί δότε; τά; 

15 γραφaς μηδέ τιjι• δύναμιι• τοv 
θ ε ο ϋ έπί μι)ι•ον άvcψέρεται τό έ ι• 
γaρ τ fi ά1•αστάσεί ο ί5τε γα
μοϋσι1• ούτε γαμ Ισκο1•ται ή 
κιιί έ:ιi το άi.λ' είσίι• ώ; οί ι'iγγε-

20 λοι έι· τιp ovρa1'lp. OV γάρ Εt~!_)ί
σκω, ποϋ τ ιjς γραιrι]; λέγοι•ται οί 
σωθησόμε1•οι εlι•ιιι ι!J; ι'iγγελο ι I 
έν τιp ο-όριι1•ιp · εl μι) ι'iριι τις κιιί 
τοϋτο φήσει δηί.οϋσΟαι Ε)' τιp ιισv δέ 

25 ά.:τελεύσn πρός τούς πατέρα; σου μετ' 
είρψ•ης, τραφεi; έι• •γι]ρ~ καί.ιp(( καί 
(τιp JJΠροσετέD17 Π!.Jό; τόι· i.αόι· αύ
τοϋ(( i}) 

post ι·c:-~ιn·ι·cctioncιn hoιnines 

ιnanducat ιιιυ:-; ct bibitιιι·o:-; c;;cas 
carιιalcs ι•t potιιs, q ιιοηiaιη ct 
scι·i}1tιn·ac }H'U}1lιcticae talia ι:οη. 
t-iιιcnt qιιaeι1ηιιι, :-~ic ct rle nιψ
tiis γjι·οι·ιιιη ct nιnlicnιιn :-~cι·ipta 

sccιιιHluιn teχtιιιη iιιtcllcgι·ιιtes 

ιnιtant nos ctiaιη ρost cxitnιn 

fιιtιιι·οi'Ι esse in usιι carιιaliιιιn 
ηιφt-ίιιrιηη, proι1tcr qnas nec ,-a
caι·e q ιιis ora tionilnιs pote;.:t :ι 11s
qιιe ιnacιιlιι ncc ίιι lιur; ηωηιlο. 

36. Ιteιη quaero qιιοιl ιli<'it: 
errat-ίs 1ιe.ι;cie1ιtes .scri]>tu1·as 11eqιιe 

ι·irtιιte11ι dei, ηtηιιη aι1 illnι1 sοlιιιη 
peι·tinet qιιοc1 c1icit.: in resιιπec

tione 1ιeqιιe nιιl.ιιιηt neqιιe uxore.s 
acciρiu?Ιf, ant- etinιn cx eo. qnocl 
ait : sed erunt sicιιf α ngeli in caelo. 
nec invenio alicu1)i scι·iι)tnraιn 

dicent·enι sanct-os })OSt exitunι 

foι·e sicιιt angelos (/ei; nisi forte 828 
qιιί:::: et- l1oc nιoι·aliter intellega t 
secιιιιdunι illnd, qnod dicitur: 
ι,tn anteιn ibis acl 11atres tuos 
cuιn pace, nutritns in senecta 
bοιιa((, iteιn: nappositus est ad 
11opulιιιn suuιn(( aιιt: 

91 Ygl. Ι. Kor. ϊ. 5 - 24 Gen. 15, 15 - 2; Gen. 25, 8 ιι. δ. 

2/3 (καi :rόματα:.· ΚΙ, νgl. lat. 
3 (καi) Dielιl ΚΙ Koe, Ygl. lat. 
4 (:rροφητικώιι) Koe, vgl.lat. I τοιαύτα 
+ quaedatn lat. 8 συιιουσίαις] car
nαliιιtn ·l~Ιιptίαι•tωι lat. I χριjσεσfJαι 

υ χρήσασθαι Η χρήσfJαι l\1 20 -23 ού 
-ούρανψ < Η 27 (τφ :rροσετέfJιι 
-ή) ΚΙ Koe, Ygl. lat. 

3 potιιs R Β L potos G post μ 
:; qιιiclanι R σc I 
lS ex eo? Koe 

sic χ* sicιιt μ 

23 lat. las καi 
τούτο (κατιi τρο:rοί.ο;-ίαι• Ι'Οιίσα;> φίσει 

Koe 
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τψ >>προσετέ{)η πρός το γέι•ος αvτούιι. 
ή τιp t1• Δευτεροι•ομlφ λεγομένφ περl 
άι•fJρώπου ώς τεταγμέ1•ου ύπό fJεού 

έ1• οvρω•ψ καl l:ιi γijς • έαυτip δέ 
5 η)ν λέξι1• τηρι}σας εύρήσεις. 

έξijς τούτφ lστι1· lδείν τό περl η}ς 
aναστάσεως τών 1'ΕΚρών ΟVΚ 

aιιέγνωτε το ρηfJέιι ύμίι• ύπο 
τού fJεov ί.έγοι•τος· lγώ εlμι 
• .n ' 'Αβ ' ' • .n ' 10 ο υεος ρααμ. και ο ·υεος 

'Ι ' ' ' .a ' 'Ι ' β ' σαακ και ο ·υεος ακω ; ουκ 
eστιν ό fJεdς fJεος νεκρών 

ai.λa ζώντωι•. καl είς τοϋτο δέ 
φ}σομει• δτι μυρία δυvάμει·ος περl 

15 τού ύπάρχειν τψ· μέλ).ουσω• ζωι)ν 
τοί; άι•fJρcfJποις παραfJέσfJαι 

d..-τd προCfητώι• ό σωτιjρ, τούτο 

ού :τεποίηκει•, 

20 διd το τοvς Σαδδουκαlους μόι•ηιι 
προσ/εσfJαι η]ν ilιlωσέως γραφή1•, ιΊ.ιJ' 

17ς lβουλΊ}fJη αύτοvς συλί.ογισμψ δυ
σωπijσαι τοιοvτό τι δηί.οvντι · 
ό fJεdς εl:τε Μωσεί· >>έγώ εlμι Οεος 
'Αβ , ' .n , '/. , , .n ' 25 ρααμ και ·υεος σαακ και ·υεος 

Ίακώβ«, ψ•ίκα έ:τl η}ς βάτου lχρη-
' ,_~ .:; <.Q\ .Q\ 

ματισει• αυτφ. ,1τοι ουι• ο ·υεος -υεος 

όντω1• έστiν 1j fJεός ούκ δι•των. 
άλλ' aτοπον λέγειν δτι ό Οεος δ 

30 εlπώv. <))έγώ εί,uι> ό wν«, »τοϋτό μοί 

»appositns est a(l genns snum«. 

restat ut dicamns de eo quod ait: 
non legistis de resurrectione quod 
dict·u·nz est vobis α ([eo : ego su1n 
deus Abraha1n et deus Isaac et 
deus Ι acob 1 non est deus mor
tuω·uιn deus sed viventiunι. et lιic 
diciωus quonianι, cηm posset 
1nille exempla proferre osten
(lentia resnrrect.ionenι futηram, 

hoc ηοη fecit ex prophetis, 
sed tantunι ex lege, 
quonia1n Sadducaei tantum Mo
saicain legeω legebant, ex qua 
volens illos placare protulit inde 
exeωplum. 

(leus eni1n, qni [est] dicit ipse: 
>•ego sιnn qui suηιιι, et: >>hoc nιihi 

1 Gen. 35, 29 - 2 Ygl. Deιιt. 4, 32 - 13ff Vgl. Hieron. in l\Iatth. 180Ε: 
αΔ co1nprobandarι~ resιnτecιionis ι·eritate1n 11~ιιltο aliis rι~a nifestioribus exerι~pli s 
ιιti potuit - 20ff Vgl. HieΙ·on. in l\Iattl1. 181 Β: lιi qιιi1ιqιιe tantωn libros 
]ιfosi recipiebant, proplιetartt11b t:aticinia respuentes; stιιltιωι, ergo erat inde 
projerre testi11bωtίa etc. - 24 Εχ. 3, 6 - 30f Εχ. 3, 14. 15 

2 τψ έv - Η 6 τούτο ::\1 11 secl (lens α L 29 [est] :ΚΙ, 
31 <έγώ εlμι) ΚΙ, vgl. lat. ιι. LXX vgl. gr clixit L 
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έστι1• οι•ομυ.«, ηϊιr• nι~διι,ιιι'iJς οι•των 

{)εός έστιι•. εί δέ τοϋτο ίlτοπον. όl'τωr• 

{)ε ό ς έστι καί ζ ώ I' τ ω 1' κυ.ί vφεστη · 
κύτωt• κuί ιιίσfJω•ο,ιιέι•ων τ·ης χά-

G !?tτος, 

1}ς αύτο~ .ό {)εό; έδωρι}συ.το, Οεόν 
t' ' , ' ' - \ .. ' ει.ιvτον αι•αγορεvωι• αυτων και ι.ε-

1 ο γων · ι>τοϋτό μού έστι μνημόσυνον 
αίώJ•tοJ'<<. ζώσιι• aρα uίσ0υ.ι•όμε1'Οι 
τού fJεοϋ κuί τής χάριτος αύτοiί ό 
'Αβ ' ' • ' τ ' ' δ 'l 'β ρααμ και υ .ισαακ και uκω 

(καί) κυ.{}' έκαστον αύτών ίδίως 

15 χρηματίζει fJεός · 

20 

ού γάρ γέγρα.ι-τται · >ιiγώ fJεός • Αβρα-
' ' • r • ' • τ 'β 'λ1' αμ« και .ισαακ και .ιακω , α '· 
,, '{}' 'Αβ' '{}' »εγω ειμι εος ρααμ και εος 

• τ • ' {) ' • τ 'β .ισαακ και εο; .ιακω «. 

καί οϋτως γε άι•έγραψαν Ματθαίος 
καί Μάρκος καί Λουκάς, lν' (οlμαι) 

25 παραστήσωσι τοίς προσέχοvσι τfj 
άναγνώσει ότι καfJ' έκαστον αύτώJ• 
ό fJεός fJεός έστι, τοiίτ' έξαίρετο1• 

αύτοίς χαριζόμεJ•ος. ού γάρ ήσαν 
όμοιοι τοίς • Εβραίοις, lνα σvλληπτι-

30 κώς ώσπερ έκεlνων ούτω καl τού· 
των δ fJεός J.έγηται. 

ΙΙοη1cιι cst senψitωη uιn• , [ :-;ί~ ίιι

}JQι;:;ίf>iJc c:;t, \lt rlίι:atur t'IJl'U/11 

dcus c:;,.;c, qιιι 11011 sιιnt. et :;ί Ιωc 
iηιιο::;,;ί}ιίlc cst, ι·ι·gο cω·ιιηι cst 
deus quί :;Ullt et fJUί ι·iι:ωιt et 
(cxtnnt et) sentinιιt l>cHcficiuιιι 
eιιιs. 

ct vide, quia non dixit: »ego sιιιη 
deus Αbι·alιaιηιι et Isa.ac et lacob, 
sed: »deιιs Abralιaιn et deιιs Isaac 
et deιιs Iacobιι, 
in alio aιιteιn loco sic dixit: »vade 
et dic ad Pl1araonem : deus He
braeoruιn misit ιne«. 

qιιi eninι peι·fectissinιi sιιnt circa 
deιιηι ( qιιaηtιιιη ad conpaι·ationeιn 
dico ceteι·oι·unι hoιninum) })lenius 
totun1lιabent deuιn in se; propter
ea noιi coιnmιιniter, sed singula
riter eoruιn dicitur deιιs. ιιtputa 
si dicatur: ager ille eoruιn est, 
ostendinnιs qιιοd ιιnusquisque eο
rιιιιι, qui possident agruιn illιιm, 

10 Εχ. 3, 15 - 1Sf Εχ. 3, 6- 20 Εχ. 7, 16 - 231 Vgl. l\lat.tlι. 22, 32; 
l\larc. 12, 26; Lιιc. 20, 37 

1 όνομα + BempiternU11b lat. 
S ής] οlς :\1 14 (καi> •.. χeημα-
τtζε, ΚΙ Koe χeηματlζωv l\1 Η 

1 [si] ΚΙ, Ygl. gr. 6 (extant et) 
Koe, vgl. gr. 22 me + ad t.e Qc 

26 lf ist wolιl niclιt parallel, sοιιderιι 
gehδrt lιinter gr. Ζ. 31 26 perfec
tissimi Diehl ΚΙ Koe perfectissime χ 



702 Origenes, 1\Iatthanserωarιιng l\Iatth. 22, 23- 33 

Ι ' ' Ι ι r 
επ εκειι•ων μεν γαρ γεγρα.ι-τται · »ο 
Οεος τών • Εβραίων άπέστειλέ μειι, 
lπl δε τούτων κατά l}•α, fνα :ταρα

ση}ση ό Μγος δτι είς Άβραάμ lσό-
.. , ,._a •Ε'β , , , ' lO τψος ο,.φ ε·υι•ει ραιων εστιv · ου 

',., , \ r_Q, ιο· 
γαρ ε:τισης εστιι• ο ·υεος εος 

'Αβ ' ' _a ' •Ε'β ' ' δ' ρααμ και ·υεος ραιωι•. το 

δμοιοv lρείς καl :τερl τού Οεοι• αύτον 

εlι•αι τοϋ 'Ισαάκ καί Οεόι• τού' Ιακώβ 
15 wς Οεοι· τώv Έβραίωι·. τοιαύτης δε 

τιμt"ίςήξιώσΟαι ι·ομίζωκαi τόν' Ηί.ίαι•, 
διό άι•αγέγραπται lι• τ?Ί τετάρτn τώv 
Βασιλειώι• · >>ό Οεός 'Ηί.ιούιι. 

Τού με~· o.Jv Άβραάμ Οεος μό-
.J; • _Q , • , δ' ' -20 νοι• 'Ι ν ο ·υ ε ο ς, ομοιως ε και του 

'Ισαάκ καί τοϋ 'Ιακώβ. τοϋ δε 
κρείττοι·ος αύτώι• σωτijρος ήμώι• ού 

μόι·ον Οεός lστιι• ό Οεός, ι:V.Ι.ά καί 
:τατι}ρ. διό καί.iϋ; λέγεται :ταρά τιp 

25 ά:τοστόλφ · >>εύλογητός ό Οεό; καί 
:τατΥ}ρ τοϋ κυρίου 1}μώv 'Ιησοv Χρι
στού«. ούτος δη 'Ιησούς Χριστός, 
ov >>εύλογητός ό Οεος καί :τατι}ριι, 
iχαρίσατο τοίς γι"Ι]σίοι; αύτού μα-

30 {)ηταίς το τόι• αύτοv εlι•αι αύτώv OV 
μόνοι• Οεοι• άλλά καt :τατέρα. φησί 
γάρ ά}•αστάς lκ ι•εκρώι• :τρος την 
Μαριάμ· 

, ,., , \ , β'β 
>>μη μου α."'lτου, ου:τω γαρ αι•α ε ηκα 

35 πρός τοv πατέρα μου . 
:τορεύου δε :τρος τού; &δελψούς μοv 
,,,,_'β' '' 

και ει:τε αυτοις · ανα αη·ω προς τον 

partenι ιnodicanι lιabent de eo 
et non l1abent eunι in toto; 
si auten1 dicinιus, quonianι ager 
ille illius est, deιnonstraΙnus qnia 
totu1n agι·unι illunι possidet ille. 
sic et nbi dicitur ndens He
braeoruΙn«, inperfectio denιon

stratur eorunι, quonia1n ιιnιιs

quisque eoι·u1n aliquid nιodicuιn 
de deo habebant. Abra]ιam autenι 829 
totunι habebat cleum et Isaac 
totunι lιabebat deunι et Iacob 
totιnn l1abebat denm. ideo non 
dicituι· in comιnunione: deιιs eo
runι, sed: >>dens Abrahanι et deus 
lsaac et deus Iacob«, qnasi singuli 
eorum totum habeant deuιn. 
sic et alibi dicitur: »deus Eliae<<. 

Christi aιιtem et deus et pater est. 

quod beneficiιnιι singulaΙ·e do
navit etianι discipιιlis suis, ιιt 

non solιnn cleιιs sit eorunι, sed 
etianι pater, sicnt dicit ad :\Ia
rianι post ι·esurrectionenι suanι: 

>>vade acl fratres 1neos et dic eis: 
ascendo ad patrenι ιneunι et 

6 Εχ. ϊ, 16 - ι;; (lat.) Εχ. 3, 6 - 18 IV. Regn. 2, 14 - 25. 28 11. Kor. 
1, 3 - 34 Joh. 20, 1ϊ 

12 δέ Η 19 μέν < l\I 17 habebant Β L Pascl1 37 as-
cendo] νado G 
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πατέρα μου καί πατέρα ύμιϋι• κιιί 
{)εό1' μου καί {)εόι• ύμών<<. 
' ' δ' "' " ' ' - ' Ιβ εγω οιμιιι οτι τοτε κιιι τφ r !!U· 
άμ καί τι'p 'Iσαάκ κuί τι"(J 'Ιιικό)β 
, ' , ' , {) ' :ι; 5 εχιιρισιιτο, ιι·α μηκετι μω·ον ι:.ο; ?ι 

uύτιϋν ό {)f·ός άλλ' 1'}δη κuί πιιτιίρ. 
ό δέ "1οvκι1ς προσέ{)?]ΚΕ τιp ιιούκ 
lστιν ό {)μ)ς {)Fός 1Ψκρών άί.λά ζιuν

τω1'«, κFιμέ1•ψ καί παρά ,1/ιιτΟαίφ 
10 καί .1/άρκφ, τό ιιπιίι•τFς γάρ ιιύτψ 

ζ - ,., .J: ' ,. ' , 
ωσι1'<<. οπερ ην ουχ ο τvχων επαι1'ος 

τώ~· πατριαρχώι•, ι1τε τοϋ τηλικο-ύ

του σωτijρος 1jμώι• μuρτυροϋι•τος 

αύτοίς ού μόνον ότι ζώσιν, άλλά καί 
15 ότι 8 ζώσι {)εφ ζώσι καί ούκ aί.λφ 

' τι νι. 

τούτο δέ τό ιιπάντες γάρ u·ύτψ ζιϋσι« 
καλόι• :raι•τl τρόπφ άσκείν ιjμuς καί 
ά1•αί.uβε ί1•, 

2U ίνα :rάντες μηδε1•l aλλφ ij τcp {)εcp 
ζ1}σωμεν έν Χριστιp. 
η)ν δέ έι• βραχυλογlq. aπόδειξιι• έκ 
τιίJ1• ;.1/ωσέως γραμμάτωι•, τοίς μόι·α 
έκείι•α :rαραδεχομέ1•οις ώς {)εία περί 

25 τοϋ ζtjν τούς πατριάρχας, uκούσαι•
τες οί οχλοι έξεπλήσσοl'το' 
τιjν διδαχι)ν ά.-τοδεχόμει•οι τοϋ σωτιj

ρος σοφωτάτηιι καί δvι•αμένην τούς 
δυσπίστως έχοι•τας έπίστρέψαι πρός 

30 αύτόJ•. 

patreιn νestrnn1, ad denιn ιnenιn 
et ad ιlcuω vcstι·uJn•. 

Lncas auteιn hoc aιlιlidit aιη

pliuι,; dicens: ιιηοη est dcιιs mor
tuoruιn, sed vivorωn; oιnnes 

eniω ei vivnnt«, qnoιl non ad 
1110dicaJ11 }auιleiH reS})Ϊcit pa
tι·iaι·chaι·ιιιn, 

qui non solunι vivebant, sed deo 
vivebant ψιοd vivebant et nenιinι 
alteri, 

ut nos festineιnιιs nenιini vivere, 
nisi deo (in Clιristo). 

7 Luc. 20,39- 9 Vgl.lιlattlι. 22, 32; l\1arc. 12,27 - 10.1i Luc. 20, 38 -
14f Ygl. Gal. 2, 19. 20 (u. Luc. 20, 38) 

σ μηκέτι :\IC Η μιj )la 8 fJιός2 

< l!I 14 8 ζώσιιι l\1 17 αύτών }I 
18 ι]μϋ.ς καί Dielιl ,._ l\1 Η 21 ζfισομeν 
l\1 ;ή(ιι σποι•δά)σωμεν Dielιl, vgl. lat. 
30 αvτόν + τέλος τοiί άγlοv εVαγγεJ.ίοv Η 

20 ut oa Β L et R QC 

Christo) Diehl ΚΙ, Ygl. gι·. 

21 (ίο 



Nach·wort 
Die zweite Hälfte des hiermit beeudeten Bandes wurde nach 

den gleichen Grundsätzen angefertigt wie sie in dem Vorwort 1935 
entwickelt sind. Nur zwei Bemerkungen möchte ich hier anfügen: 

1. Für das Lesen der Korrekturen vou Bogen 20-44 hatte ich 
meinen Mitarbeiter Ben z leider nicht mehr zur Seite. 

:2. Die letzte Entscheidung über die Textherstellung ist unter 
beständigem Austausch mit den ebenso selbstloseu wie sachkundigen 
Helfern D i eh I und K o e t s c h a u erfolgt. Da bei war es jedoch 
nicht möglich, alle Verbesserungsvorschläge im Apparat zu berück
sichtigen; ein Teilmußte für die Nachträge im Schlußband zurück-
gestellt werden. '" 

Ha ll e , 1. }färz 193 i. Erich Klostermann. 
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